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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 



๕ 

มคอ.๑ 
 

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 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยตะวันออก 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร 
1.  ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Logistics Management 
2.  ชื่อปริญญา   
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)  
 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส) 

 Bachelor of Science (Logistics Management)  
    B.Sc.(Logistics Management) 

3.  วิชาเอก  
 ไมมี 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 135 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
            5.1  รูปแบบ   
   เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
           5.2  ภาษาท่ีใช   
   ภาษาไทย 
           5.3  การรับเขาศึกษา   
   รับนิสิตไทย หากนิสิตตางชาติมีความรูในภาษาไทยกส็ามารถสมัครเขาศึกษาได     
           5.4   ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
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           5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสําเร็จ
ปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาท่ี 2 ได โดย
สามารถเทียบโอนรายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวชิาท่ีสําเร็จมา 
6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2552 
 คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
 วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
 วันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 จะขอประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2554 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
             ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา กาวาง
แผนการผลิต การจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
9.  ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
               1. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เทพพิทักษ   DBA. (Supply Chain Management), 2548 
            2. ผูชวยศาสตราจารยณกร  อินทรพยุง   Ph.D. (Logistics Management), 2548 
            3. อาจารยไพโรจน  เราธนชลกุล   D.Eng. (Transport Planning), 2550 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวทิยาลัยตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   รัฐบาลไดกําหนดใหโลจิสติกสเปนยุทธศาสตรในการพฒันาประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจความตองการกําลังคนดานโลจิสติกส 
พบวา แนวโนมในอีก 10 ปขางหนามีความตองการกําลังคนดานนีไ้มนอยกวา 30,000 คนตอป ท้ังนี้
เพราะ กจิกรรมดานโลจิสติกสเปนกลไกสําคัญในการลดตนทุนใหกับกระบวนการธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมซ่ึงความตองการกําลังคนดานการ
จัดการโลจิสติกสจึงมีความตองการกําลังคนสูง 
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 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในการจดัทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมซ่ึงมหาวิทยาลัยต้ังอยู โดยเฉพาะ
ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวนัออก ซ่ึงเปนเขตอุตสาหกรรมการผลิต 
การคา และการบริการที่มีความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสคอนขางสูง ตลอดจนมีแหลงอุตสาห- 
กรรมใหนิสิตเขาไปจัดทํากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังศึกษาดูงานจากสภาพจริง 
และการฝกงานในสถานประกอบการ จึงเปนสวนสําคัญท่ีมหาวทิยาลัยไดจัดทําหลักสูตรดังกลาวข้ึน 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการ
จัดการโลจิสติกส เพื่อสนองความตองการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจ โดย
กําลังคนท่ีผลิตนั้นจะตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ใหเขากับลักษณะงานท่ีจะไปปฏิบัติ 
 12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
   โดยท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวนัออก โดยมี
อุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก ประกอบกับมีทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงเปนประตูในการสงสินคา ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ดังนั้น ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปดสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส โดยสามารถใชเขตพ้ืนท่ีและผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 
ท้ังในดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผูมีประสบการณทางโลจิสติกสมาเปนวิทยากรไดอีก
ดวย ยิ่งกวานัน้มหาวิทยาลัยแหงนีก้็จัดต้ังข้ึนเพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการกาํลังคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภมิูภาคที่มหาวทิยาลัยต้ังอยูดวย 
13.  ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
 หลักสูตรการจดัการโลจิสติกส จะมีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน และหลักสูตรในคณะ
ดังนี ้
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน 
   กลุมรายวิชาท่ีเปนพื้นฐานเฉพาะดานซ่ึงนสิิตตองไปเรียนในคณะอ่ืนประกอบดวย 
วิชาทางดานบริหารธุรกิจ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ และวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
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 13.2  รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน 
   รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะโลจิสติกสสามารถ
เลือกเรียนไดในบางรายวิชาท้ังนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นิสิตตางคณะก็สามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได เชน รายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนตน 
 13.3  การบริหารจัดการ 
   ในการจดัการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ท่ีจัดรายวิชา
ซ่ึงนิสิตในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกนัระหวาง ผูเกี่ยวของต้ังแตผูบริหาร
และอาจารยผูสอน ซ่ึงอยูตางคณะ เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ท้ังนี้เพื่อใหนิสิตไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนิสิตท่ีมาเลือกเรียน เปนวชิา
เลือกเสรีนั้น กต็องมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนสิิตวา
สอดคลองกับหลักสูตรท่ีนิสิตเหลานั้นเรียนหรือไม 
   

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

-ปรัชญา- 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
การจัดการโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนดานโลจสิติกสของประเทศ 
 

-ความสําคัญ- 
 ปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกบัการแขงขันท่ีรุนแรงมาก ดังนัน้การดําเนินธุรกิจจึงตอง
แสวงหาวิธีหรือ กลยุทธใหมๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร หรือเพื่อความอยูรอดขององคกร
ทางธุรกิจ โลจิสติกสเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญท่ีชวยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการ
ไหลเวยีนของกิจกรรมตางๆ เชน สินคาและบริการ ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ  การจัดการ
คลังสินคา บริหารตนทุน  การขนสง ไปถึงจุดท่ีมีการใชงานหรือถึงมือผูบริโภค 
 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก ต้ังอยูในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
และอยูใกลทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีท่ีจะผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล และสามารถใชทรัพยากรภายนอกและรวมมือกับภาคเอกชน
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน  ฝกงานวิชาสหกิจศึกษา  ตลอดจนเชิญผูประกอบการ
ท่ีมีประสบการณสูงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
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-เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร- 
 หลักสูตรนี้เปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2548 ซ่ึงใชมาเปนระยะเวลา 4 ป ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทําตนแบบหลักสูตรดานโลจิสติกส จึงตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงดงักลาว ยิ่งกวานั้นก็เพื่อใหการจัดการเรียน  
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
กําหนด 
 

-วัตถุประสงค- 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และมีความรูพืน้ฐานท่ี
จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมได 
 2.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการนาํความรูไปประยุกตในภาคธุรกิจ และอุตสาห- 
กรรมเพ่ือลดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสามารถแกปญหาในกจิกรรม
ดานโลจิสติกสและนําไปประยุกตสําหรับการดํารงชีพได 
 3.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการส่ือสารได 
  
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกสใหมี
มาตรฐานไมตํ่ากวา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
โลจิสติกสท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผูเช่ียวชาญท้ังภาครัฐและเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝกสหกิจศึกษา 
4. มีการติดตามประเมินหลกัสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

- รายงานผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการฝกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา 
- นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการ
ฝกสหกิจศึกษา 
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุรกิจ 
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 
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แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ยกระดับทรัพยากรสาย
ผูสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของนิสิต 
 
 
 

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร
เบ้ืองตนเกี่ยวกบัเทคนิคการสอนการวัด
และประเมินผล 
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเก่ียวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ
วัดผลประเมินผล ท้ังน้ีเพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี 
 

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการ 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
   หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค นิสิตจะมี 2 ประเภท คือ นิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ     
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   นิสิตภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน สวนนิสิตภาคปกติจะลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนดวยก็ได 
 1.3  การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีท่ีใช
วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดัใหเรียนนอกเวลาราชการ 
   สําหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกเวลาราชการ 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
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   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมท่ีเนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือโปรแกรมท่ีเนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร  

 2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  
   โดยท่ีหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะตองเรียนรายวิชาทางสถิติและแคลคูลัส 
ดังนั้น จึงอาจมีปญหาบาง สําหรับนิสิตท่ีพืน้ฐานทางคณติศาสตรจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมดี 
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น 
นิสิตใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกบัการปรับตัวได 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
   สําหรับนิสิตท่ีมีปญหาเกี่ยวกบัพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร คณะจะจัดใหมีการ
สอนเสริม หรืออาจจัดใหนสิิตรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง 
   คณะมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนิสิต ดังนั้น เม่ือเกิดปญหา 
นิสิตก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาได    
 2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  

ปการศึกษา 2552 2553 2554 2555 2556 
จํานวนรับเขา (ป 1) 50 50 50 50 50 
นิสิตช้ันปท่ี 2 
นิสิตช้ันปท่ี 3 
นิสิตช้ันปท่ี 4 

- 
- 
- 

50 
- 
- 

50 
50 
- 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
 ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 
หมวดรายจาย 2552 2553 2554 2555 2556 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินการ 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 

1,212.0 
300.0 
- 

300.0 

1,272.6 
310.0 
100.0 
300.0 

1,336.2 
320.0 
- 

300.0 

1,403.0 
330.0 
200.0 
300.0 

1,473.2 
340.0 

- 
300.0 

รวม 1,812.0 1,982.6 1,956.2 2,233.0 2,113.2 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
   ใชระบบการจดัการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
   2.8.1  นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
มีประสบการณดานโลจิสติกส เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดท้ังนี้เปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนแลวโอนหนวยกิต
ได ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสจากมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรนี้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวทิยาลัยท่ีสังกัด ท้ังนี้การลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยนัน้ หลักสูตรของท้ังสองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาโลจิสติกส 
3.  หลักสูตร และอาจารยผูสอน 
  3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหนวยกิต  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

               หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       31     หนวยกิต 
    -   วิชาดานภาษา        15     หนวยกิต 
    -   วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        3     หนวยกิต 
    -   วิชาดานมนุษยศาสตร          4      หนวยกิต 
    -   วิชาดานสังคมศาสตร             3      หนวยกิต 
    -   วิชาดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร           4      หนวยกิต 
    -   วิชาดานวทิยาศาสตรสุขภาพ          2      หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ       98      หนวยกิต 
               -   วิชาเฉพาะดาน       31      หนวยกิต 
    -   วิชาเอก        67      หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี        6      หนวยกิต 
  3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  รวม   31  หนวยกิต 
  วิชาทางดานภาษา  รวม   15   หนวยกิต 



มคอ.2 
 

9 

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ใหเรียน 2 รายวิชา  รวม  6  หนวยกิต  จากรายวชิาตอไปนี ้
           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

  222101  ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I     
  222102  ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
   English II 
  222103 ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
   English III 
  222104 ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 
   English IV 
  ภาษาอังกฤษวิชาชพี  จํานวน  6  หนวยกิต 
              222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร            3(3-0-6) 
   English for Humanities and Social Sciences 
  222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ    3(3-0-6) 
   Listening and Speaking for Careers 
  ภาษาไทย  จํานวน  3  หนวยกิต 
  228101  ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 
   Thai Language Skills for Communication 
  วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน   3   หนวยกิต 
  310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3(2-2-5) 
   Information and Communication Technology 
  วิชาดานมนุษยศาสตร จํานวน   4   หนวยกิต 
  204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
   Integrated Humanities 
  601101 ศิลปะและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
   Art and Culture 
  วิชาดานสังคมศาสตร จํานวน   3   หนวยกิต 
  224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
   Integrated Social Sciences 
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  วิชาดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวน   4   หนวยกิต 
  301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2(2-0-4) 
   Natural Resources and Environment Management 

302102 คณิตศาสตรท่ัวไป     2(2-0-4) 
   General Mathematics 
  วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน   2   หนวยกิต 
  วิชาบังคับ 
     851110   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
    Exercise for Health 
  วิชาเลือก  ใหเลือกเรียน 1 หนวยกิต 
  107101    การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม                        1(1-0-2) 
    Holistic Health Promotion 
  700101  สังคมส่ิงแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย  1(1-0-2) 
    Effects of Environment and Social Network on Health and Safety 

หมวดวิชาเฉพาะ  รวม   98   หนวยกิต 
  วิชาเฉพาะดาน  รวม   31   หนวยกิต 
  208101 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ    2(2-0-4) 
   Introduction to Business 

208121 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
   Principles of Management 
  208211 กฎหมายธุรกจิ      3(3-0-6) 
   Business Law 
  208231 ภาษีอากร      3(3-0-6) 
   Taxation 
  209201 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
   Principles of Marketing 
               213212  การเงินธุรกิจ                           3(2-2-5) 
              Business Finance 
  214112 การบัญชีการเงิน      3(2-2-5) 
   Financial Accounting 
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222371  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                          2(2-0-4) 
                   Business English 
  302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1    3(3-0-6) 
   Calculus for Economics I 
  302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2    3(3-0-6) 
   Calculus for Economics II 
  312201 สถิติเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
   Elementary Statistics 
  วิชาเอกบังคับ  รวม   48   หนวยกิต  

901342  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง                      3(3-0-6) 
                   Insurance on Transport Industry 
  901351  กฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจิสติกส                         3(3-0-6) 
   Legal Aspects for Logistics 
  902312 เศรษฐศาสตรการขนสง     3(3-0-6) 
   Transport Economics 
  903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Game Theory and Business Strategy 
  903431 การจัดการทรัพยากรมนษุย    3(3-0-6) 
   Human Resource Management 
             904331  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ                         3(3-0-6) 
             Multimodal Transport 
  904341 การขนสงและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
   Freight Transport and Distribution 
  905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   Information Technology for Logistics 
  907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
   Operations Management 
  908441 วิธีวิจยัธุรกิจ      2(2-0-4) 
   Business Research Methodology 
   



มคอ.2 
 

12 

909432 สัมมนา       1(0-2-1) 
   Seminar 
  917211 การจัดการการจัดหา     3(3-0-6) 
   Procurement Management 
  917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ   3(3-0-6) 
   Material Handling and Packaging 
  917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน                         3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management 
              917414  การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง                                    3(3-0-6) 
   Demand and Inventory Planning 

917415  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา   3(3-0-6) 
   Warehouse Design and Operations 
  917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ                         3(3-0-6) 
   Strategic Supply Chain Management 

วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา   19   หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
  903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา  3(3-0-6) 
   International Trade and Policy 
  903351 การตลาดการบริการ     3(3-0-6) 
   Service Marketing 
        904351  ความปลอดภัยในการขนสงและส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 
                   Transport Safety and Environment 
  909411 สหกิจศึกษา      6(0-30-0) 
   Cooperative Education 
  909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส     2(2-0-4) 
   Logistics Case Studies 
  909452 การศึกษาอิสระ 1     3(0-9-0) 
   Independent Study I 
  909453 การศึกษาอิสระ 2     3(0-9-0) 
   Independent Study II 
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีต้ังเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   Strategic Location Decisions 

917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   International Logistics 
  917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน                         3(3-0-6) 
   Performance Measurement in Supply Chain 
  917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(3-0-6) 
   Quantitative Methods for Logistics Management 
  917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Logistics I 
  917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Logistics II 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของคณะโลจิสติกส ไมเกิน  9  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนวชิาใด ๆ อยางนอยอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
                เลขรหัส901       หมายถึง         กลุมวิชากฎหมาย 
   เลขรหัส 902 หมายถึง         กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 
   เลขรหัส 903 หมายถึง         กลุมวิชาธุรกิจ 
   เลขรหัส 904 หมายถึง          กลุมวิชาการขนสงและการจัดการทาเรือ 
   เลขรหัส 905 หมายถึง          กลุมวิชาเทคโนโลยี 
   เลขรหัส 906 หมายถึง          กลุมวิชาทักษะชาวเรือและความปลอดภัย 
   เลขรหัส 907 หมายถึง          กลุมวิชาการจัดการ 
   เลขรหัส 908 หมายถึง          กลุมวิชาอ่ืน ๆ วิจัย 
   เลขรหัส 909 หมายถึง          กลุมวิชานโยบาย กรณศึีกษา และสัมมนา 
   เลขรหัส 917 หมายถึง          กลุมวิชาโลจิสติกส 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการโลจิสติกส ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี ้
ปท่ี 1 ภาคตน 

         หนวยกิต 
 204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
 208101 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ    2(2-0-4) 
 222xxx ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
 302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1    3(3-0-6) 
 310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3(2-2-5)  
 601101 ศิลปะและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
               18 
 

ปท่ี 1 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 208211 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
 209201 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
 222xxx ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
 301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
 302102 คณิตศาสตรท่ัวไป      2(2-0-4) 
 302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2    3(3-0-6) 
               19 
 

 

ปท่ี 2 ภาคตน 
         หนวยกิต 
 214112 การบัญชีการเงิน       3(2-2-5) 
 222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 312201 สถิติเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
 851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
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 901351 กฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจสิติกส     3(3-0-6) 
 902312 เศรษฐศาสตรการขนสง      3(3-0-6) 
 905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส    3(3-0-6) 
               19 
 

ปท่ี 2 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม   1(0-2-1) 
 208231 ภาษีอากร      3(3-0-6) 
 213212  การเงินธุรกิจ                            3(2-2-5) 
 222207 การฟง – พูด เพื่องานอาชีพ    3(3-0-6) 
 222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ      2(2-0-4) 
 907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
 917211  การจัดการการจดัหา                           3(3-0-6) 
                    18 
 

ปท่ี 3 ภาคตน 
         หนวยกิต 
 209201 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
 901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง   3(3-0-6) 
 917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ   3(3-0-6) 
 917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   3(3-0-6) 
  วิชาเลือก      6(6-0-12) 
              18 

 

ปท่ี 3 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 903431 การจัดการทรัพยากรมนษุย    3(3-0-6) 
 904341 การขนสงและการกระจายสินคา     3(3-0-6) 
 917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
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 904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ    3(3-0-6) 
  วิชาเลือก      3(3-0-6) 
              18 

ปท่ี 4 ภาคตน 
         หนวยกิต 
 917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง   3(3-0-6) 
 917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา   3(3-0-6) 
 908441 วิธีวิจยัธุรกิจ       2(2-0-4) 
 909432 สัมมนา       1(0-2-1) 
  วิชาเลือก      4(4-0-8) 
  วิชาเลือกเสรี        3(3-0-6) 
               16 
 

ปท่ี 4 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 909411 สหกิจศึกษา      6(0-30-0) 
                6 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
    (1) นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
         คุณวุฒ ิ MBA  University of Southern Queensland ออสเตรเลีย, 2545 
   DBA  (Supply Chain Management) 
          University of Southern Australia, 2548 
         ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
 



มคอ.2 
 

17 

         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   903321  ธุรกิจระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   904321  การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส 3(3-0-6) 
   916572  การบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
   916674  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917331  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3-0-6) 
   917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   917332  โลจิสติกสระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   917422  การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน   3(3-0-6) 
 
   (2) นายณกร  อินทรพยุง  เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
         คุณวุฒ ิ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี, 2542 
   M.Sc. (Shipping Management), World Maritime University, Sweden, 2545 
   Ph.D. (Logistics Management), Leeds University, อังกฤษ, 2548 
         ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
        ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   905413  เทคโนโลยีสารสนเทศพาณชิยนาว ี  2(2-0-4) 
   905421  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางพาณิชยนาว ี  2(2-0-4) 
   916571  แบบจําลองโลจิสติกสและการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   903351  ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   917414  การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง  3(3-0-6) 
   917415  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา  3(3-0-6) 
   909451  กรณีศึกษาทางโลจิสติกส    2(2-0-4) 
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   (3) นายไพโรจน  เราธนชลกุล เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, 2547 
    D.Eng. (Transport Planning), Nagoaka University, Japan, 2550 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
        ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   908201  สถิตยศาสตรและกลศาสตรของแข็ง  2(2-0-4) 
    902311  เศรษฐศาสตรพาณิชยนาว ี   3(3-0-6) 
   916501  ระเบียบวิธีการวิจัย    2(2-0-4) 
   916532  การวางแผนการจัดการการขนสงสินคา  3(3-0-6) 
        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   902312  เศรษฐศาสตรการขนสง    3(3-0-6) 
   904331  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ   3(3-0-6) 
   904341  การขนสงและการกระจายสินคา   3(3-0-6) 
   904351  ความปลอดภยัในการขนสงและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
   917313  การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีต้ังเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
 
   (4) เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), โรงเรียนนายเรือ, 2540 
    วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวนัออก, 2548 
         ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
        ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   912212  การเดินเรือ 2     3(3-0-6) 
   911311  การส่ือสาร 1     3(2-3-4) 
   911312  การส่ือสาร 2     3(2-3-4) 
   904321  การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส 3(3-0-6) 
   904422  การจัดการโลจิสติกสและการบริหาร  2(2-0-4) 
     โซอุปทาน 
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         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917331  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3-0-6) 
   917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   909411  สหกิจศึกษา     6(0-30-0) 
   908441  วิธีวิจยัธุรกิจ     2(2-0-4) 
 
   (5) วาท่ีรอยตรีสารัตน  เถ่ือนสุวรรณ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2546 
    วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวนัออก, 2550 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
        ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   906311  ทักษะชาวเรือ     2(1-2-3) 
   912211  การเดินเรือ 1     3(2-2-5) 
   912313  การเดินเรือ 3     3(3-0-6) 
   912415  การเดินเรือ 5     3(3-0-6) 
   906422  ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉินและการควบคุม  3(3-0-6) 
     ความเสียหาย 
         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917211  การจัดการการจัดหา    3(3-0-6) 
   917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   917421  สัมมนา      1(0-2-1) 
   909411  สหกิจศึกษา     6(0-30-0) 
   909451  กรณศึีกษาทางโลจิสติกส    2(2-0-4) 
 3.2.2  อาจารยประจํา 
   (1) นายกวี  รักสอน  เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
   คุณวุฒิ  น.ม. (กฎหมายพาณชิยนาวี)  มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2549 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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   ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   901311   กฎหมายพาณชิยนาว ี    3(3-0-6) 
   901312   กฎหมายทะเล     3(3-0-6) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   901342   การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง  3(3-0-6) 
   901351   กฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจสิติกส   3(3-0-6) 
 
   (2)  นายวิศรุต  รักเรียน  เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
   คุณวุฒิ  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยตะวนัออก, 2550 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
   ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   909432  สัมมนา      1(0-2-1) 
   909411   สหกิจศึกษา     6(0-30-0) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917211 การจัดการการจดัหา 
   917312 การลําเลียงวัสดแุละการบรรจุภัณฑ 
   909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส 
   909452 การศึกษาอิสระ 1 
   3.2.3  อาจารยพิเศษ 
   (1) นายประมวล  จันทรชีวะ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520 
    น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2522 
   Cert. in Maritime Law U. of Southamton U.K., 2536 
   Cert. in the Law of Marine Insurance U. of Southamton, U.K., 2540 
         ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยพิเศษ 
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   901341  การประกันภัยทางทะเล    3(3-0-6) 
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         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   901342  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง  3(3-0-6) 
    
   (2) นายณัฐเติมพงศ  วายุสุวรรณวิทย เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ MPPM, NIDA, 2543 
    Ph.D. (Marine & Environmental Study) Kagoshima University, Japan,  
    2538 
       ตําแหนงทางวิชาการ ไมมี 
       ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว  ไมมี 
       ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   903431  การจัดการทรัพยากรมนษุย  3(3-0-6) 
   907411  การจัดการดานการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) 
  โดยท่ีผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงจะจดัอยูในกลุมวิชาเอกเลือกแตในทางปฏิบัติแลวจะใหนิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนรายวิชานี้เวนแตกรณีท่ีนิสิตมีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษากจ็ะเปนการ
อนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
   1.  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎี
และหลักการมากย่ิงข้ึน 
   2.  สามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยาง
เหมาะสม 
   3.  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   4.  มีระเบียบวนิัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
  4.2  ชวงเวลา 
   ภาคปลาย ช้ันปท่ี 4 
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  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน 
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
    ไมมี 
 
  ขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอ่ืน ๆ) 
 
  5.1  คําอธิบายโดยยอ  

- 
 

   
  5.2  ผลการเรียนรู 

- 
 

  5.3  ชวงเวลา 
- 

  5.4  จํานวนหนวยกิต 
- 
 

  5.5  การเตรียมการ 
- 
 

  5.6  กระบวนการประเมินผล 
- 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
- ดานบุคลิกภาพ 
 

- มีการสอดแทรกเร่ือง มนษุยสัมพันธและการวางตัวใน
องคกรธุรกิจในบางรายวิชา 

- ดานภาวะผูนาํ และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมี
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน 
เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมท่ีดี 
- มีกิจกรรมนสิิตท่ีมอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนสิิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนาํ 
- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมใน  ช้ันเรียนและสง
งานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

- ทักษะดาน IT 
 

- นอกจากตองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเปนวิชาท่ัวไปแลว ในหลักสูตรจะกําหนดใหเรียน
รายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับ    โลจิสติกส 
- รายวิชาท่ีมีการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  2.1  คุณธรรมจริยธรรม  
   2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  มีวนิัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   (2)  แสดงความซ่ือสัตยสุจริตอยางสมํ่าเสมอ 
   (3)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
   (4)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม 
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   2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   คณะกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวนิัย โดย
เนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัย นิสิตตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  เปน
ตน นอกจากนีอ้าจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดแีกนิสิตรวมท้ังมีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาช้ันเรียน การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
   (2)  ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   (3)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
   (4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2  ความรู   
  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
   (1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส 
   (2) สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกสได 
   (3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก
เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน 
ของโลจิสติกส  
  2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
   ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเร่ืองตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบยอย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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   (3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา 
   (4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
   (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (6) ประเมินจากรายวิชาสหกจิศึกษา 
 2.3  ทักษะทางปญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   (1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา 
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง 
   (2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม 
   (3) มีความใฝหาความรู 
  2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   (1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคต้ังแตเร่ิมเขาศึกษา 
โดยเร่ิมตนจากปญหาท่ีงายและเพิ่มระดับความยากข้ึนเร่ือยๆ ท้ังนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายวิชา 
   (2) จัดการสอนแบบยดึผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณจําลอง 
   (3) ใหมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนวิธีการแกปญหาใน
สถานการณจริง 
  2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
   (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
   (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได 
เปนอยางด ี
   (4) มีมนษุยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
   (5) มีภาวะผูนาํ 
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  2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ 
  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการ
ส่ือสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   (2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน 
   (3) มีความรูพืน้ฐานทางคณติศาสตรและสถิติในอันท่ีจะวิเคราะหสถานการณ 
ตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ 
   (4) ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 
  2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ 
  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ 
   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณศึีกษาตางๆท่ีมีการ
นําเสนอตอช้ันเรียน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
   (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิิต 

1.  กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน 
 ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับข้ัน และแบบไมมีคาระดับข้ัน ดงันี้ 
 1.1  การใหคะแนนแบบมีคาระดับข้ัน แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D    และ 
F  ซ่ึงคิดเปนคาระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ 
 1.2  การใหคะแนนแบบไมมีคาระดับข้ัน ในบางรายวิชา เชน สหกิจศึกษาจะใหคะแนน
เปน S ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.2  การประเมนิผลของแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแตงต้ังกอนประกาศผลสอบ 
 2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานิสิตปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
              เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยตะวนัออก โดยมี
หลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้ 
 3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑติตองสอบไดจํานวนหนวยกิต  
ครบตามหลักสูตร และไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 
 3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิม 
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.25   ข้ึน
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับหนึ่งตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.60  ข้ึน
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 รายละเอียดของขอบังคับวาดวยการศึกษาดจูากภาคผนวก  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวทิยาลัยและคณะ และใหเขาใจ 

วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เล้ียงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม 
 1.2  ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะตองดําเนนิการ และสวนท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 
 1.3  มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาท่ีจะสอน พรอมท้ังมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 การดําเนนิการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรม
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจารย
ใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป ท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ัง 
  (2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท่ีอิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจดัการเรียนการสอน การใชและผลิตส่ือการสอน 
โดยอยางนอยตองอบรมปละ 10 ช่ัวโมง 
 2.2  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
             (1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอื่น 
ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพวิเตอร การใชสถิติในการวิจยั เปนตน 
  (2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
  (3) สงเสริมใหอาจารยทําวจิัยท้ังการวิจยัในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวชิาการอยางประจักษ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรับผิดชอบ 
โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดแูลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกบัผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารท่ีมีอยูของคณะโลจิสติกสและคาใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนนุจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต 
 2.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจดัการ และฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกบัสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเกีย่วของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน 
ๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 
  ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง  
และคณะจะตองจัดส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองถายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด เปนตน 
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 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี  ดานโสต-
ทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชส่ือของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพยีง
และความตองการใชส่ือของอาจารยดวย 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาโลจิสติกสหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกสกําหนด 
 3.3  การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 
          สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึง่หนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารยพิเศษน้ัน ไมวาจะสอน ท้ัง
รายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีวุฒิการศกึษาอยางตํ่าปริญญาโท 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน 
  บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชส่ือการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยาง
นอยคนละ 6 ช่ัวโมงตอป 
  กรณีท่ีบุคลากรท่ีบรรจุในตําแหนงนักวิจยั นอกจากจะทําหนาท่ีสนับสนุนการวิจัยแลว 
ยังตองทําวจิัยรวมกับคณาจารยดวย 
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนิสิต 

  คณะมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนสิิตท่ีมีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวชิาการใหแกนสิิต และทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงวาง (Office Hours) 
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได 
 5.2  การอุทธรณของนิสิต 
  กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเกีย่วกับผลการประเมินในรายวชิาใดสามารถท่ีจะยืน่คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ท้ังนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต              
 สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาโลจิสติกสนั้น จากการสํารวจของสํานักงานคณะ-
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสนั้นสูง
มาก กลาวคือในชวง 10 ปขางหนาจะมีความตองการกําลังคนโลจิสติกสปละประมาณ 30,000 คน 
 อยางไรก็ตาม คณะกจ็ะตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ใหมาก
ท่ีสุด 
 สําหรับบัณฑติของมหาวิทยาลัยตะวนัออก ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพงึพอใจบัณฑิตโดย
เฉล่ียระดับ 3.5 จากระดับ 5 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  
 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
 4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศกึษา
ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
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 5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 
 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.3 
และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   
 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.5 
 12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 13. นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการฝกงานสหกิจศึกษา 
 14. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวารอยละ 50 
 15. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหน่ึงป ไมนอยกวารอยละ 85 
 

หมวดท่ี 8  กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  กระบวนการทีจ่ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิตในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาว
ขางตนแลว กค็วรจะสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนนิการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป 
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 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธ      
การสอน และการใชส่ือในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 

              ดําเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึง
อาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเปนรายบุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุมกอน
นิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

  สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม 
 2.2  ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
  ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต 
 2.3  ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
  ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ในแตละปปรากฏ
ในเอกสารแนบ  (เอกสารแนบหมายเลข 5) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวม และในแตละรายวชิา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันทีซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ 
หมายเลข  3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวชิา 
หมายเลข  4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยตะวันออกวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หมายเลข  5 ตัวบงชี้ผลการดําเนินการในแตละป 
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หมายเลข 1 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 วิชาภาษาอังกฤษ  
1.  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    
 222101  ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 English I 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใช
ส่ือสารในชีวิตประจําวนัอยางมีประสิทธิภาพ  

 222102  ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
                 English II 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานท่ีสูงข้ึน
กวารายวิชา 3212101  English I เพื่อใชส่ือสารในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 222103  ภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 
            English III 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  เนนเร่ืององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีมีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานท่ีสูงข้ึนกวา รายวิชา 3212102  English II     

 222104  ภาษาอังกฤษ 4       3(3-0-6) 
 English IV 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  เนนเร่ืององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีมีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานท่ีสูงข้ึนกวารายวิชา 3212103  English III    

2   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  
 222201  ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3(3-0-6)      
   English for Humanities and Social Sciences 
    ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  โดยเนนศัพทและโครงสรางเฉพาะทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากส่ือส่ิงพิมพและส่ือสารสนเทศตางๆ รวมท้ังการคนควาและ
นําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ เพื่อการประยกุตใชในสาขาวชิาชีพและการศึกษาตอในอนาคต 

 222207  การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ      3(3-0-6)      
   Listening and Speaking for Careers 
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   การฝกฟง – พูด บทสนทนาท่ีใชในงานอาชีพโดยใชคําศัพทและสํานวนท่ี
เกี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

3.   วิชาภาษาไทย    
 228101  ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 

      Thai Language Skills for Communication 
       ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแกบริบทและสถานการณท้ังในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ 

 
วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 310101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3(2-2-5) 
                    Information and Communication Technology  
                    ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  ฮารดแวร  ระบบปฏิบัติการ  และโปรแกรมประยุกต  การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย  
บริการและโปรแกรมประยกุตท่ีสําคัญในเครือขายอินเทอรเน็ต  หลักและวิธีการคํานวณโดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร  การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาวิธีการในการแกปญหา  การนําไปใช  กฎหมายและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

วิชาดานมนุษยศาสตร   
 204109  มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
                     Integrated Humanities 
                     การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากย  เกี่ยวกับการแสวงหาคุณคาและความหมายของ
ชีวิตมนษุยในมิติตางๆ ไดแก ความจริงทางวิทยาศาสตร  ทางสังคมและทางศาสนา ส่ิงกําหนดความ
เปนไปของชีวติของมนุษย  ความสําคัญของความรูท่ีมีตอชีวิต  และการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง 
ๆ  จริยธรรมในชีวิตประจําวนัท่ีมีตอตนเอง  ผูอ่ืนและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนถึงการฝกใช
เหตุผลในชีวิตประจําวนั 

 601101  ศิลปะและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
                    Art and Culture  
                        ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาท่ีของศิลปะ  ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับศิลปะและวัฒนธรรม  เพือ่ใหเกดิสุนทรียภาพ ความซาบซ้ึง        และเหน็คุณคาของ
ศิลปะทางดานทัศนศิลป ดนตรี ศิลปการแสดง และวรรณศิลป 
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วิชาดานสังคมศาสตร   
 224103  สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
                      Integrated Social Sciences 
                      การพัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ ฝกฝนคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม  
รวมถึงการประสานความรูเขากับชีวิตจริงในมิติตาง ๆ ของความสัมพันธทางสังคม  ไดแก การเมือง 
กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและปญหาสังคม เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ ภาวะผูนํา   
การบริหารจัดการ  ตลอดจนถึงเอกลักษณ ความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
 

วิชาดานคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   
 301101  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2(2-0-4) 
                     Natural Resources and Environment Management 
                    สถานการณและรูปแบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ประเทศไทยการ ใชพลังงาน  ส่ิงแวดลอมทางทะเล  และภยัธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และแนวความคิดเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต  ปรับแตงพันธุกรรม  จริยธรรมและกฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 302102  คณิตศาสตรท่ัวไป     2(2-0-4) 
                     General Mathematics   
                    คณิตศาสตรการเงิน  หลักการแกปญหาและวิธีการใชเหตุผล และคณิตศาสตร
นันทนาการ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรท่ีเจาของกิจการทางการคานําไปใชใน  
กิจกรรมทางธุรกิจ  และเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักของเหตุผล วิธีการใชเหตุผล  และการ
วิเคราะหความสมเหตุผล ซ่ึงจะสามารถนําไปใชเปนหลักในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ในการดํารงชีวิต  
รวมท้ังใหมีการฝกฝนในดานปฏิภาณ  ไหวพริบ  และฝกความรอบคอบในการคิด  และมองแงมุมท่ี
หลากหลาย 
 

วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   
 107101  การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม   1(1-0-2) 
                     Holistic Health Promotion 
                     แนวคิดสุขภาพองครวม  หลักการสรางเสริมสุขภาพท่ีครอบคลุมดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ  การปองกันและลดพฤติกรรมเส่ียง  การดแูลตนเองเพื่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 
 700101  สังคมส่ิงแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย  1(1-0-2) 
                    Effects of Environment and Social Network on Health and Safety  



มคอ.2 
 

38 

                      อิทธิพลของส่ิงแวดลอม  การมีสวนรวมของเครือขายสังคมท่ีมีตอภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต 

 851110  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
                    Exercise for Health 
                     ศาสตรเบ้ืองตนของการฝกออกกําลังกาย  เพือ่เสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพ  
ปจจัยท่ีจะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสมรรถภาพ  การดูแลน้ําหนกัตัวใหไดมาตรฐาน  การเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกาย  กีฬาไทย  หรือกีฬาสากล  เพือ่ใชเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางสุขภาพ 
 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาเฉพาะดาน 

      208101  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ    2(2-04) 
                     General Knowledge on Business 
      ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจ หนาท่ีของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี 
การเงิน การตลาด การผลิต การนําเขา การสงออก การคํานวณทางธุรกจิ ทรัพยสินทางปญญา 
กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกบัธุรกิจ 

208121  หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
                    Principles of  Management 

                   แนวคิดตางๆ ในหลักการบริหารธุรกิจ หนาท่ีในการบริหาร การวางแผน  
การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนษุย การนํา การบังคับบัญชา การจูงใจ การติดตอส่ือสาร การ
สรางทีมงาน การทํางานเปนทีม  การควบคุม และพฤตกิรรมของบุคคล กลุม และองคการ ปญหา
ตางๆ ทางสังคม และเศรษฐกจิท่ีมีผลกระทบตอการบริหารธุรกิจ 

   208211  กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
                  Business Law 
                    ศึกษาหลักกฎหมายแพงเกีย่วกับบุคคล นติิกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพยสิน 
หลักกฎหมายพาณิชยเกีย่วกบัเอกเทศสัญญาท่ีสําคัญ เชน ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก เชาทรัพย เชา
ซ้ือ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ให คํ้าประกัน  ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา จํานํา จํานอง บัญชี
เดินสะพัด ต๋ัวเงิน กฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญต้ังแตกอต้ัง การจดทะเบียน การขอ
อนุญาตจัดต้ัง วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี การดําเนนิงาน การเลิกกจิการ 

  208231  ภาษอีากร      3(3-0-6) 
                  Taxation 
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                    ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรไทย ภาษีสรรพากร ภาษีทองถ่ิน ภาษี
อ่ืนท่ีควรรู บทลงโทษ และแนวคิดในการวางแผนภาษีอากรเพ่ือเสียภาษีใหถูกตอง 

   209201  หลักการตลาด                                                                   3 (3-0-6) 
                     Principles of Marketing 
                   ความหมายและความสําคัญของการตลาดตอธุรกิจ พื้นฐานตางๆ ทางการตลาด
เกี่ยวกับแนวคิด สถาบัน หนาท่ี ส่ิงแวดลอม ท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบงสวนตลาด ตลอดจนสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด       
     213212  การเงินธุรกิจ      3(2-2-5) 
                  Business Finance 
                  สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบ้ืองตน รวมถึงหนาท่ีทางการเงิน การ
เปรียบเทียบ โดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตาง ๆ  การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนและการ
วิเคราะหฐานะการเงิน ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนนิการ 

     214112  การบัญชีการเงิน     3(2-2-5) 
                  Financial Accounting 
                  ศึกษาถึงลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบนัทึกบัญชี การจัดทํา
เอกสารประกอบการลงบัญชีข้ันตน สมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวันเฉพาะ จดัทํางบทดลองการ
ปรับปรุงและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทํางบการเงิน สําหรับกิจการพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม การบญัชีสําหรับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน การอานรายงาน
ทางการเงิน 
 222371  ภาษาอังกฤษธุรกิจ     2(2-0-4) 
                    Business English 

                   การอานขอความภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  ความหมายของศัพท 
และสํานวนท่ีใชในวงการธุรกิจ  การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนรายงานทางธุรกิจอยางส้ัน 

 302115  แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1    3(3-0-6) 
                    Calculus for Economics I 
                      ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  การหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิสัย  การประยุกตของอนุพนัธ  เชน สมการของเสน
สัมผัสและเสนต้ังฉาก  อัตราสัมพัทธ  การหาคาสูงสุด-ตํ่าสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดย
พิจารณาจากอนุพันธ โจทยปญหาคาสูงสุด-ตํ่าสุด ฟงกชันรายได ฟงกชันรายจาย และฟงกชันกําไร 
อินทิกรัลไมจาํกัดเขตและ การประยุกต การอินทิเกรตฟงกชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรต เชนการ
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อินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตโดยการทําเปนเศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชันรากท่ีสอง 
อินทิกรัลจํากดัเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส 

 302116  แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2    3(3-0-6) 
                     Calculus for Economics II 
                     บุรพวิชา  :  302113 

                     แบบท่ีกําหนดคาไมได   และกฎของโลปตาล  อินทิกรัลไมตรงแบบ   การ
ประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาพื้นท่ี ปริมาตร คาเฉล่ียของฟงกชัน  ความนาจะเปน การ
ประมาณคาอินทิกรัล  ลําดับและอนุกรมฟงกชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพนัธ 
 312201  สถิติเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
                    Elementary Statistics 
                    ความรูเบ้ืองตนทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
 

วิชาเอกบังคับ 

 901342  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง   3(3-0-6) 
                      Insurance on Transport Industry 
                     ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล ผูใหบริการ     โลจิ
สติกส ผูนําเขาสงออก เปนตน เพื่อทราบลักษณะความเส่ียงภยัในการประกอบธุรกิจและขอบเขต
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเกีย่วของ 
 901351  กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
                    Legal Aspects for Logistics 
                    กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการจดัการโลจิสติกส เชน การจัดซ้ือจัด
จางสําหรับสินคาและบริการ การซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวาง
ประเทศ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและ
การสงออกสินคา การจัดเกบ็ของในคลังสินคาและเทอรมินัล เปนตน 

 902312  เศรษฐศาสตรการขนสง     3(3-0-6) 
                    Transport Economics   
                     ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของการขนสง ท้ัง การขนสงทางอากาศ การขนสงทาง
บก และการขนสงทางน้ํา การจัดการอุปสงคและอุปทาน แนวคิดของการกําหนดราคาและการลงทุน 



มคอ.2 
 

41 

การวิเคราะหทางดานการเงินและการตลาด การประยกุตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจัดการการ
ขนสง กรณีศึกษา 
 903351  ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                    Game Theory and Business Strategy 
                      กฎเกณฑ สวนประกอบและรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ เกมสทางธุรกิจท่ีมีผู
เลนพรอมกัน เกมสทางธุรกิจแบบมีลําดับข้ันของการตัดสินใจ  ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบเชิงกล
ยุทธในการเขาสูตลาดในลําดบัท่ีแตกตางกนั ธุรกิจท่ีมีความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทาง
ธุรกิจแบบผสม วิธีการปกปองและการยดึอํานาจทางการตลาด การเลนเกมสทางธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขของ
เวลาและจํานวนคร้ัง 
 903431  การจัดการทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
                    Human Resource Management 
                    การบริหารทรัพยากรมนษุยต้ังแต  ประวัติ  วิวัฒนาการ  แนวคิด  ปจจัย
แวดลอมท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกองคกร กลยุทธและเทคนิควิธี การบริหารทรัพยากรมนุษย ต้ังแต
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพฒันาและการฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การ
วิเคราะหและประเมินคางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารแรงงานสัมพันธ ตลอดจน
แนวโนมและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

 904331  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ    3(3-0-6) 
                    Multimodal Transport 
                    ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบไดแก การขนสงทางน้ํา การ
ขนสงทางบกและการขนสงทางอากาศ รวมท้ังวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ 
โครงขายการขนสงและการเช่ือมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนสง การขนสงตอเนื่อง โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการการขนสง
หลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา  
 904341  การขนสงและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
                    Freight Transport and Distribution 
                    การบริหารและการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการ
ตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและวเิคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและ
การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการสงและการ
กระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ  
 905422  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
                    Information Technology for Logistics 
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                    วิธีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับการวางแผนทางดานโลจิ
สติกส ระบบท่ี ใชสนับสนนุการตัดสินใจท่ีใชในระดับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปล่ียนขอมูล
ทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร ผลกระทบของ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศท่ีมีตอองคกรท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส 
 907411  การจัดการดานการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
                    Operations Management    
                     การศึกษาและวิเคราะหเกีย่วกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต 

กลยุทธดานการบริหารการจัดการผลิตและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การวางผัง
โรงงาน  การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ  การออกแบบงานและการจดัการทรัพยากรมนุษย  
การบริหารการจัดการระบบจัดซ้ือ การควบคุมสินคาคงคลัง  การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ  

ตลอดจนหลักการดําเนนิงานในการแกไขปญหาการผลิต 

 908441  วิธีวจิัยธุรกิจ      2(2-0-4) 
                     Business Research Methodology    
 ความหมายและความสําคัญของการวิจยัทางธุรกิจ ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจยัการเขียน  
เคาโครงการวิจัย การกาํหนดปญหาและวตัถุประสงคในการวจิัย การคนควาเอกสารและงานวจิัยท่ี
เกี่ยวของ  การต้ังสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะห
ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัย 

 909432  สัมมนา      1(0-2-1) 
                    Seminar 
                     วิเคราะห  วิจารณ และนําเสนองานวจิัยทางโลจิสติกส โดยคนควาจากวารสาร
และเอกสารทางโลจิสติกสหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 
 917211  การจัดการการจดัหา     3(3-0-6) 
                    Procurement Management 
                    ระบบการจัดซ้ือทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซ้ือในการ
บริหารโซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซ้ืออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการ
จัดการของซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซ้ือ กรณีศึกษา 
 917312  การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ   3(3-0-6) 
                    Material Handling and Packaging 
                    ฟงกชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหบีหอ ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การ
เลือกใชอุปกรณในการลําเลียง  และขนยายอยางมีประสิทธิภาพ เทคนคิเชิงคุณภาพในการลดตนทุน
ของบรรจุภัณฑ 
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 917331  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   3(3-0-6) 
                    Logistics and Supply Chain Management 
                    หลักการและการดําเนินการของโลจิสติกสในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ
อุปทานและแนวคิดการบริหารโซอุปทาน การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การบริหารโซ
อุปทานท่ัวโลก 

 917414  การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง   3(3-0-6) 
                    Demand and Inventory Planning 
                    โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะของปญหาสินคาคงคลัง เทคนิคการ
พยากรณความตองการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมระดับสินคาคงคลัง 
การตรวจนับสินคาคงคลังในรูปแบบตางๆ การคํานวณจุดส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม 

 917415  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา  3(3-0-6) 
                    Warehouse Design and Operations 
                    ออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา 
อุปกรณการจดัเก็บและการยกขนสินคา การออกแบบพืน้ท่ีใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ข้ันตอน
การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวยีน
ของสินคา การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา  
 917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
                    Strategic Supply Chain Management 
                    วิธี  แนวคิดและบทบาทของกลยุทธดานการจัดการโซอุปทาน การไหลเวียน
ของพัสดุและสต็อก คลังสินคาและการกระจายสินคา กลยุทธการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการโซอุปทาน   การจัดองคกรและวางแผนสําหรับโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทานระดับ
สากล แนวโนมเกี่ยวกับโลจสิติกสและการจัดการโซอุปทาน 
 
 วิชาเอกเลือก 

 903322  การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา  3(3-0-6) 
                      International Trade and Policy 
                      ทฤษฎีทางการคาและนโยบายทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนและการ
โยกยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศ ขอตกลงและกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ ความสําคัญของการคาระหวางประเทศตอการพฒันาเศรษฐกิจ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคา 
 903351  การตลาดการบริการ      3(3-0-6) 
                    Service Marketing      
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                     แนวคิดและลักษณะการบริการซ่ึงมีความแตกตางจากลักษณะของสินคาท่ัวไป 
รวมท้ังความแตกตางระหวางการดําเนนิกจิกรรมทางการตลาดของสินคาและบริการ การสรางแผนผัง
เพื่อแสดงกระบวนการใหบริการระหวางผูใหบริการและลูกคา เขาใจเกี่ยวกับคุณคา ความภกัดีของ
ลูกคา การรักษาลูกคา การกูบริการเม่ือเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ การจัดวางตําแหนงและการ
แบงสวนตลาด กลยุทธการต้ังราคาสําหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานสความตองการของลูกคา
และความสามารถในการใหบริการและเขาใจการกําหนดกลยุทธและการประยุกตใชกลยุทธในการ
จัดการการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  
 904351  ความปลอดภัยในการขนสงและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
                    Transport Safety and Environment 
                    บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการขนสง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวเิคราะหปญหาและการ
ประเมิน การควบคุมผลิต  การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม
ในการจดัการดานส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา 
 909411  สหกิจศึกษา      6(0-30-0) 
                    Cooperative Education 
                      บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ี
ใหความรวมมือ ในการจดักระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกนั  โดยเร่ิมต้ังแตการวางแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม  การนิเทศงาน  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพือ่ใหเกดิทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี

 909451  กรณีศึกษาทางโลจิสติกส    2(2-0-4) 
                    Logistics Case Studies 
                     กรณีศึกษาตางๆท่ีเกี่ยวของกบัโลจิสติกสท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
นิสิตจะไดเรียนรูจากประสบการณ วเิคราะห และอภิปรายกรณีศึกษาทางโลจิสติกสตางๆท้ังท่ีประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว 
 909452  การศึกษาอิสระ 1     3(0-9-0) 
                     Independent Study I 
                     นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหวัขอท่ีนาสนใจ โดยมีขอบขายท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 909452  การศึกษาอิสระ 2     3(0-9-0) 
                     Independent Study II 
                    นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหวัขอท่ีนาสนใจ โดยมีขอบขายท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา นอกเหนือจากการศึกษาอิสระ 1 
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 917313  การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีต้ังเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
                    Strategic Location Decisions 
                    ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเลือกตําแหนงท่ีต้ังทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือก
ตําแหนงท่ีต้ังเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการไหลของอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาหรือการบริการ
ผานในโครงขายการตัดสินใจ แบบจําลองการตัดสินใจและวิธีการหาตําแหนงท่ีต้ังท่ีดีท่ีสุด เชน การ
หาตําแหนงท่ีต้ังของรานคาปลีก ซุปเปอรสโตร คลังสินคา หรือ ศูนยกระจายสินคา เปนตน การ
วิเคราะหกรณศึีกษา 
 917332  โลจิสติกสระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
                     International Logistics 
                     ความสําคัญของโลจิสติกสท่ีมีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชันท่ี
เกี่ยวของกลยทุธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคา 
อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเกีย่วของในการ
จัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
 917422  การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน   3(3-0-6) 
                    Performance Measurement in Supply Chain 
                     แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวดั
ท่ีดี การประยกุตใชเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับปรุงสรรถนะของโซอุปทานโดยรวมเชน เคร่ืองมือการ
วิเคราะหกระบวนการ การวเิคราะหเชิงสถิติ บัลลานสกอรการด การเปล่ียนประยกุตเพื่อความเปนเลิศ 
(Benchmarking) ตนทุนกจิกรรมทางบัญชี (ABC) เปนตน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการปรับปรุง
สมรรถนะและการนําเอาตัวช้ีวัดมาประยุกตเพื่อสรางและจัดการโซอุปทานระดับโลก   
 917433  การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส  3(3-0-6) 
                    Quantitative Methods for Logistics Management 
                     การนําเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการจดัการและแกปญหาโล
จิสติกส ประกอบดวย กําหนดเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการขนสง ปญหาการมอบหมาย
งาน ปญหาการหาคาตํ่าสุดสูงสุด  เทคนิคการพยากรณ 
 917491  หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1    2(2-0-4) 
                     Selected Topics in Logistics I 
                     ศึกษาหวัขอพิเศษท่ีจะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส ตามท่ีคณะ
กําหนด 
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 917492  หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2    2(2-0-4) 
                     Selected Topics in Logistics II 
                     ศึกษาหวัขอพิเศษท่ีจะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส นอกเหนือจาก
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1 และเปนไปตามท่ีคณะกาํหนด 
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3. Theppitak, T. 1998, "The Effect of Leaderships on the Organizational Restructuring",  
the University of Southern Queensland, Australia. 

4. Theppitak,T. 2004, Telecom Australia (B) : Managing a Strategy/Culture Relationship",  
National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand. 

5. Theppitak, T. 2002, A Case Study of Australian Steel Company Limited :System  
Thinking - Managing Change through Soft System Methodology, The Journal of Science, 
Technology and Humanities, vol. 1, No. 2, 2003.  

6. Theppitak, T. 2003, Performance Measurement System in Supply Chain Activities, The  
3rd Industrial-Academic Annual. Conference on Supply Chain and Logistics Management, 
Bangkok, Thailand. 

7. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษ "การวัดสมรรถนะ" Intertransport Logistics Journal ปท่ี 3 ฉบับท่ี 58,  
16-31 มีนาคม 2546 

8. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษ "การจัดการหวงโซอุปทาน" Intertransport Logistics Journal ปท่ี 3  
ฉบับท่ี 59, 1-15 เมษายน 2546 

9. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษ อารีย พจิติกลาเอ่ียม  จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช ธิติ ต่ิงหมาย ธวัช มี 
ลองลอย 2003  การวิจยัศึกษาแนวโนมและทิศทางเกี่ยวสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
คนประจําเรือ  วิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา 

10. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษและคณะ การศึกษาโครงการสํารวจวจิยัความพึงพอใจของผูใชบริการ  
การทาเรือแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2547 

11. บทความเร่ืองการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ของวารสารสมาคมไทยโลจสิติกส 
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และการผลิต Vol. 9, No. 3 เดือนกรกฏาคม 2546 
12. Theppitak, T., Exploring on Performance Measurement System Design and  

Implementation in Thai Automotive Industry, the Journal of the University of The Thai Chamber of 
Commerce, vol. 24, no. 3 Sept-Dec., 2004. 

13. Theppitak, T.,  Performance Measurement System in Supply Chain, The Journal of The  
University of The Thai Chamber of  Commerce, vol. 25, no. 4  Jan., - April., 2005.  

14. Theppitak, T., A Survey on Performance Measurement System Implementation in Thai  
Automotive Industry, The Journal of the University of The Thai Chamber of Commerce, vol. 26, 
no.1, Jan.-April, 2005. 

15. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &  
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”, 
Contributed and proceeding in The 11th International Symposium on Logistics (11thISL) 
conference, Beijing, China. 

16. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &  
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”, The 
Journal of The University of The Thai Chamber of  Commerce, vol. 26, no. 6,  Jun., - August., 
2006. 

17. Theppitak, T., 2006, Applying Concept of GAP Analysis to Customer Satisfaction for  
Thai Port In Bangkok, The Journal of The University of The Thai Chamber of  Commerce, vol. 26, 
no. 6,  Jun., - August., 2006. 

18. Theppitak, T., 2006., “Enhancing Service Quality and Customer Satisfaction through  
Applying Concept of Performance-Importance Analysis for Thai Port at Laem Chabang”, Journal of 
Management Sciences, Vol. 25, No. 1, January-June 2007. 

19. Theppitak, T., “Adoption Soft System Methodology for Improving Learning  
Organisation, Journal of Management Sciences, Vol. 24, No. 1, January-June 2006.  

20. Theppitak, T., 2006, Evolving for Performance Measurement in Supply Chain Activities,  
The Journal of The University of The Thai Chamber of  Commerce, vol. 27, no. 1,  Jun., - August., 
2007. 

21. Theppitak, T., 2006., “Performance Measurement Models in Supply Chain Activities”,  
Journal of Logistics and Transport, Chulalongkorn University, Vol. 1, No. 1, Jan.,- Jun., 2007. 
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22. Theppitak, T., 2007., “Enhancing Service Quality of Terminal Leasing Companies in  
Laem Chabang Port by Applying Gap Analysis Concept”, Journal of Logistics and Transport, 
Transportation Institute, Chulalongkorn University, Vol. 2, No. 1, Jun. - Dec., 2007.  

23. บทความวจิัยเร่ืองPerformance Measurement System Design and Implementation ของ 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปท่ี 25 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2548 

24. บทความวจิัยเร่ืองEnhancing a Competitive Advantage Through Logistics Management  
in SMEs: A Case Study of Thailand’s One Tambon, One Product (OTOP) ของวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปท่ี 27 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2550 

25. บทความเร่ืองการยกระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโดยประยุกตใชทฤษฎีความ 
คาดหวังและการรับรูของลูกคาของผูประกอบการทาเรือแหลมฉบัง ของวารสารการขนสงและ  
โลจิสติกส สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2551 

26. บทความเร่ือง Improving Supply Chain Performance by Adopting ของวารสารการขนสง 
และโลจิสติกส สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2551 

27. บทความเร่ือง Exploring Performance Measurement System Design and  
Implementation in Thai Automotive Industry ของวารสารInternational  
Journal of Logistics and Transport Vol. 1, No. 1, October, 2007 

28. บทความเร่ือง Growth Prospects for Laem Chabang Port in the Next Decade ของหนงัสือ 
คูมือ Thai Logistics Industry สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต, 2007-2008 

29. บทความเร่ือง A Study on Readiness and Adjustment of Thai Logistics Services Sector  
Towards Trade in Services Liberalization: A Case of Thai Air Transport Companies  ของวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2551 
เอกสารประกอบการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา ธุรกิจระหวางประเทศเบ้ืองตน (International Business  
Management) 

2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Services Marketing)  
3. เอกสารประกอบการสอน วศิวกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเยน็ Air  

Conditioning and Refrigeration Enginneering) 
4. เอกสารประกอบการสอนวชิา กฏระเบียบและขอบังคับในการเดินเรือ 2 (Watch keeping  

II) และอนุสัญญาตางๆของ IMO  
5. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการ (Principle of Management) 
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6. เอกสารประกอบการสอนวชิา Automatic Control  
7. เอกสารประกอบการสอนวชิา Shipping Management 
8. เอกสารประกอบการสอนวชิา Global Logistics Management    
9. เอกสารประกอบการสอนวชิา Logistics & Supply Chain Management 
10. เอกสารประกอบการสอนวชิา Research Methodology  
11. เอกสารประกอบการสอนวชิา Strategic Supply Chain Management 
12. เอกสารประกอบการสอนวชิา Strategic Management 
13. เอกสารประกอบการสอนวชิา International Trade & Investment   
14.  เอกสารประกอบการสอนวชิา International Logistics 

ตํารา/หนังสือ 

• หนังสือการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ(International Business Management; IBM)  
สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 376 หนา ISBN 974-93139-5-4 

• หนังสือการจดัการโลจิสติกส (Logistics  Management) สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 320 หนา  
ISBN 974-92887-6-9 

• หนังสือการจดัการโลจิสติกสและซับพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management)  
สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 360 หนา  

• หนังสือการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing for Managers) 298 หนา  

• หนังสือวิศวกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น 210 หนา (Air Conditioning &  
Refrigeration)  

• หนังสือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชการจัดการสินคาคงคลัง (Enhancing  
Competitive Advantage by Using of Inventory Management)  
 
 (2) นายณกร  อินทรพยุง  
ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 

• Indra-Payoong, N. and Pinthong, K. (2005) “Forming batches of customer  
orders in a warehouse” In: Proceedings of the International Conference of Modelling and 
Simulation, 17-19 Jan 05, Bangkok. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2004) “An adaptively  



มคอ.2 
 

51 

relaxed constraint satisfaction approach” The 5th International Conference on Practice and Theory 
of Automated Timetabling, August 18-20, Pittsburgh, USA. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2004) “Demand responsive  
scheduling of rail container traffic,” In : Proceedings of the 10th World Converence on Transport 
Research. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2005) “Rail container  
service planning : a constraint-based approach,” (to appear in) Journal of Scheduling. 

• Indra-payoong, N. (2003) “A randomized algorithm with prediction” (invited  
talk) Scheduling Workshop on Application of Constraint Programming, 9-10 September 2003, 
University of Huddersfield. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2003) “Constraint-based  
local search for rail container service planning,” in : Kendall G, Burke E & Petrovic S (Eds), In 
Proceedings of the 1st  Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and 
Applications, vol. 2, pp. 660-677 

หนังสือ 
 การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกส (Discrete  

optimization in transport and logistics) สํานักพิมพซีเอ็ดบุค กําหนดวางแผน กันยายน 2548 
 
(3) นายไพโรจน  เราธนชลกุล 
Journal Papers: 
 Raothanachonkun, P., Sano, K., Wisetjindawat, W. & Matsumoto, S. (2007). Estimating  

Truck Trip Origin–Destination with Commodity-Based and Empty Trip Models. Transportation 
Research Record, No.1981, pp.43-50. Available at 
http://trb.metapress.com/content/95272t13g7131003/. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K. & Matsumoto, S. (2007). Estimation of Truck Origin- 

Destination based on Commodity Flows. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation 
Studies, Vol. 7, pp.1099-1113. Available at http://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/7/0/1099/_pdf. 
 Sano, K., Suga, Y., Wisetjindawat, W. & Raothanachonkun, P. (2007). A Study on the  
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Benefits of Improving Local Bus Service Punctuality. Journal of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies, Vol. 7, pp.1575-1583. Available at 
http://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/7/0/1575/_pdf. 
 Wisetjindawat, W., Sano, K., Matsumoto, S. & Raothanachonkun, P., (2007). Micro- 

Simulation Model for Modeling Freight Agents Interactions in Urban Freight Movement. 
Transportation Research Board 2007 Annual Meeting, 07-2224, January 2007, CD-ROM. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K. & Matsumoto, S., (2006). Estimation of Multiclass Origin- 

Destination Matrices using Genetic Algorithm. Infrastructure Planning Review Vol.23, No.2, 
pp.425-432. 
Books/Chapters: 
 Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. & Raothanachonkun P. (2008).  

Constrained Local Search Method for Bus Fleet Scheduling Problem with Multi-depot with Line 
Change. Aplications of Evolutionary Computing, Vol. 4974, pp. 679-688.  Available at 
http://www.springerlink.com/content/u212p04j4v570060/. 
International Conference/Proceedings: 
 Raothanachonkun, P., Indra-Payoong, N., and Sumalee, A. (2008) “A Practical Approach to  

Determine Optimal Bus Frequencies: An Empirical Study of a Bangkok Bus Service” The 13th 
International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation and 
Management Science, 13 – 15 December 2008, Hong Kong, pp. 603-611. 
 Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. & Raothanachonkun P. (2008).  

Solving Crew Scheduling Problem: A Constraint-Based Approach. The 13th International 
Symposium on Logistics. 6–8 July 2008, Bangkok, Thailand, pp. 340 – 348. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K., Wisetjindawat, W. & Matsumoto, S. (2006). Truck Origin- 

Destination Estimation Using Commodity based Approach for Urban Goods Movement. 
Proceedings of Infrastructure Planning, Vol.34, Japan Society of Civil Engineers, Kagawa, Japan. 
 Raothanachonkun, P. & Hanaoka, S. (2005). Evaluation of the Decentralized Plant  

Distribution System in the Logistics of Thai Cement. Proceedings of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies, Vol.5, pp. 1673 – 168. Available at http://www.easts.info/on-
line/proceedings_05/1673.pdf. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K. and Matsumoto, S. (2005). Estimation of Multiclass Time- 
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Varying Origin-Destination Matrices from Traffic Counts. Proceedings of Infrastructure Planning, 
Vol.32, Japan Society of Civil Engineers, Miyazaki, Japan. 
National Conference/Proceedings: 
 สุวรรณา โพธิออน และ ไพโรจน เราธนชลกุล. (2551). “การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังสูการเปนทาขนสงอิเลคทรอนิกส” การประชุมเชิงวิชาการประจําป
ดานการจดัการโซอุปทานและโลจิสติกส คร้ังท่ี 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอํา หนา 800 – 813. 
 มาลัย โพธิพันธ, ไพโรจนเราธนชลกุล และ ณกร อินทรพยุง. (2551). “มูลคาของขอมูลดาน 

จราจรและปจจัยในการเลือกใชขอมูล” การประชุมเชิงวิชาการประจาํปดานการจดัการโซอุปทาน
และโลจิสติกส คร้ังท่ี 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอํา หนา 918 – 929. 
 พิพัฒนคมคาย, ไพโรจนเราธนชลกุล และ ณกร อินทรพยุง. (2551). “การวิเคราะหหาจํานวนศูนย 

กระจายสินคาปูนซีเมนตท่ีเหมาะสมจากกาํหนดการเชิงเสน” การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการ
จัดการโซอุปทานและโลจสิติกส คร้ังท่ี 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอํา หนา 955 – 965. 
 Saosaior, S., Treetasayood, M., Raothanachonkun, P., and Jiravacharadet, M. (2001).  

Website Aided  Reinforced Concrete Design by Working Stress Design Method. Proceedings of the 
7th National Convention on Civil Engineering, May 17-18, Bangkok, Thailand, pp. STR 35-40. 
Available at http://www.eit.or.th/article/data/01010067.pdf 
 
อาจารยพิเศษ 
(1) นายประมวล  จันทรชีวะ 

หนังสือหรือตาํรา 
    1.   ประมวล จันทรชีวะ. (2548). การประกันภัยทางทะเล. โครงการตําราวิทยาลัยการ 

ขนสงและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา: เนติกุลการพิมพ. 363 หนา. เจาของผลงานรอยละ 100 
2. ประมวล  จันทรชีวะ. (2542). คําอธิบาย  พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเล 1906 ของ 

ประเทศอังกฤษ. สมาคมประกันวินาศภัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 403 หนา. เจาของผลงาน     รอย
ละ 100. 

3.    ประมวล  จันทรชีวะ. (2546). คําอธิบายขอกําหนดการประกันภัยสินคา INSTITUTE  
CARGO CLAUSES (A) (B) (C). สมาคมประกันวินาศภัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 160 หนา. เจาของ
ผลงานรอยละ 100. 

4.  ประมวล  จันทรชีวะ. (2546). 101 ศัพทพาณิชยนาวี. โครงการสถาบันกฎหมาย 
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ขนสงและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: เดือนตุลา. 216 หนา. เจาของ
ผลงานรอยละ 100. 

5.    ประมวล  จันทรชีวะ. (2548). ความเสียหายท่ัวไป (General Average) เปรียบเทียบ   
พ.ร.บ. การเฉล่ียความเสียหายท่ัวไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 กับกฎ York-Antwerp 
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เจาของผลงานรอยละ 100. 
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โลจิสติกส. คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา: เนติกุลการพิพม. เปนเจาของผลงานรอยละ 100 

7.  ประมวล  จันทรชีวะ. (2550). การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal  
Transport) หลักการและแนวทางการทําความเขาใจ พ.ร.บ. การขนสตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 
สมาคมประกันวินาศภัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 226 หนา. เปนเจาของผลงานรอยละ 100 
 

8.    ประมวล  จันทรชีวะ. (2545). กรมธรรมประกันอัคคีภัยและคูมือคําช้ีแจงประกอบ 
กรมธรรมประกันอัคคีภยั. สมาคมประกันวินาศภัย: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 50 หนา. เปนเจาของ
ผลงานรอยละ 50 
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หมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                    

ภาษาไทย                    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    

มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ                    

ศิลปะและวัฒนธรรม                    

สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ                    

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะดาน 
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ                    

หลักการจัดการ                    

กฎหมายธุรกจิ                    

ภาษีอากร                    

หลักการตลาด                    

การเงินธุรกิจ                    

การบัญชีการเงิน                    

ภาษาอังกฤษธุรกิจ                    

แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1                    

แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2                    

สถิติเบื้องตน                    

วิชาเอกบังคับ                    

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง                    
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
กฎหมายที่เกีย่วของกับโลจสิติกส                    

เศรษฐศาสตรการขนสง                    

ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ                    

การจัดการทรัพยากรมนษุย                    

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ                    

การขนสงและการกระจายสินคา                    

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
โลจิสติกส 

                   

การจัดการดานการปฏิบัติการ                    

วิธีวิจยัธุรกิจ                    

สัมมนา                    

การจัดการการจัดหา                    

การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ                    
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน                    

การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง                    

การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา                    

การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ                    

วิชาเอกเลือก                    

การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา                    

การตลาดการบริหาร                    

ความปลอดภยัในการขนสงและสิ่งแวดลอม                    

สหกิจศึกษา                    

กรณีศึกษาทางโลจิสติกส                    

การศึกษาอิสระ 1                    

การศึกษาอิสระ 2                    

การตัดสินใจดานตําแหนงที่ตั้งเชิงกลยุทธ                    
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
โลจิสติกสระหวางประเทศ                    

การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน                    

การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิ
สติกส 

                   

หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1                    

หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2                    
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ผลการเรียนรู 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีวนิัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 
(2)  แสดงความชื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
(3)  ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
(4)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม 
 
2.  ความรู 
(1)  เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส 
(2)  สามารถนําหลักการและทฤษฎีไปประยุกต 
(3)  เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของและนํามาใชเปน
พื้นฐานของโลจิสติกส 
 
3.  ทักษะทางปญญา 
(1)  มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียน
มา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได 

(2)  สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆ มาอางอิงได
อยางเหมาะสม 
(3)  มีความใฝหาความรู 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)  สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
(2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
(4)  มีมนษุยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป 
(5)  มีภาวะผูนาํ 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  มีทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
นําเสนอ 
(3) ใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ 

(4) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
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หมายเลข 5 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป 

 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนนิงานหลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี) 
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

     

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ        
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 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๓. นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕  ผานการฝกงานสหกิจศึกษา      
๑๔. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ  

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
     

๑๕. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป   
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

     

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพือ่การยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนนิการบรรลุตามเปาหมายตัว
บงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนนิการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้
เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนนิงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 
---------------------- 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยตะวันออก   . 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะโลจิสติกส   . 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
        ๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution) 
๒. จํานวนหนวยกิต 
       ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยเปนวิชาเอกบังคับ 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
       อาจารยไพโรจน   เราธนชลกุล 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
       ภาคตน  ช้ันปท่ี ๓ 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
       ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 
       ไมมี 
๘. สถานท่ีเรียน 
      คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวนัออก 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
      สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
- เพื่อเขาใจถึงความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา  
- เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ 
๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
- การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกบัการขนสงและการกระจาย
สินคาดวยกรณีศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการขนสงและการ
กระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ขอดีขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 
๓ ชั่วโมงตอสปัดาห 

สอนเสริม   

 
ไมมี 

การฝกปฏิบตั/ิงานภาคสนาม/การฝกงาน 

 
ไมมี 

การศึกษาดวยตนเอง 

 
๖ ชั่วโมงตอสปัดาห 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- จัดใหนิสิตพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง โดยอาจารยจะแจงวัน
เวลาใหนิสิตทราบ 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
- การสรางความมีวินยั ใฝรู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน 
๑.๒  วิธีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะท่ีสอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
- ใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยในการสอบ 

๑.๓  วิธีการประเมินผล 
- รอยละ ๙๐ ของนิสิต เขาเรียนตรงเวลา 
- รอยละ ๙๕ ของนิสิต ปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 
- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
 

๒.  ความรู 

๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 
- มีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส 
- นําหลักการดานเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
พื้นฐานเพื่อการเรียนรูหลักการทางโลจิสติกส 
๒.๒  วิธีการสอน 
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในช้ันเรียน 
- การใชคอมพวิเตอรชวยในการคํานวณและประเมินโครงการ 
- นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปนรายงานตลอดจนนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
๒.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอเขียน และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
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๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางการขนสงและกระจายสินคา และแกปญหาเหลานั้นได
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษา
เพื่อการอางอิง 
๓.๒ วิธีการสอน 
- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวม
การคนควาจากฐานขอมูล 
- เชิญผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรูรวมกนั 
๓.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในช้ันเรียน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  
- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลับกนัเปนหวัหนา
กลุมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธีการสอน 
- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม 
๔.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเปนกลุมหรือโครงงาน 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีสวนท่ีตองใชทักษะในการวเิคราะหเชิงปริมาณ เชน การบริหารและการ
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา โดยใชการจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการ
ขนสงและการกระจายสินคา 
๕.๒ วิธีการสอน 
- มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอช้ันเรียน พรอมขอเสนอแนะเพ่ือเนนใหนสิิตใชภาษาท่ี
ถูกตอง ชัดเจนและกระชับ 
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- ในการคนควานั้น สวนหน่ึง นิสิตจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะตองใช PowerPoint 
๕.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตองวิเคราะหเชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในช้ันเรียน 
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑ - ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา 

๓ บรรยาย, ถาม-ตอบ 
PowerPoint 

ไพโรจน 

๒ - การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ี
มีผลตอระบบขนสง 

๓ บรรยาย, ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา, ถาม-ตอบ 

ไพโรจน 

๓ - การพยากรณปริมาณความตองการ        การ
ขนสง 

๓ บรรยายโดยใช 
PowerPoint 

ไพโรจน 

๔-๕ - ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการ
ขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ 

๖ บรรยาย, ถาม-ตอบใช
คอมพิวเตอรวเิคราะห 

ไพโรจน 

๖-๗ - แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา 

๖ บรรยาย, ใหนสิิตฝก
วิเคราะหปญหา, แสดง

ความคิดเหน็ 

ไพโรจน 

๘ - การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา 

๓ บรรยายและใหนิสิตฝก
แกปญหา 

ไพโรจน 

๙-๑๑ - การจัดตารางเวลาและการกาํหนดเสนทาง
ในการขนสงและการกระจายสินคา  

๙ บรรยายและมีแบบฝกหัด
ใหนิสิตทํา 

ไพโรจน 

๑๒ - รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา 

๓ ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
กลุม, นําเสนอในช้ันเรียน 

ไพโรจน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑๓-๑๔ - กรณีศึกษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา 

๖ บรรยายและมีกรณีศึกษาให
นิสิตไดศึกษาและรวม
แสดงความคิดเห็น 

วิทยากร
พิเศษ 

๑๕ - นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ๓ ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
รายบุคคล 

ไพโรจน 

รวม ๔๕   
  
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู 

กิจกรรมการประเมิน (เชน 
การเขยีนเรียงความ การ
ทดสอบยอย โครงงาน
กลุม การสอบปลายภาค) 

 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

(๑)  งานท่ีไดรับมอบหมาย  ๓   ๖  ๑๐  และ ๑๔ ๒๐ 

(๒)  สอบกลางภาค  ๘ ๓๐ 
(๓)  รายงานกลุม  ๑๒ ๒๐ 
(๔)  สอบปลายภาค  ๑๖ ๓๐ 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
 ไพโรจน  เราธนชลกุล. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๙๐๔๓๘๘ การขนสง
และการกระจายสินคา. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ณกร อินทรพยุง. (๒๕๔๘). การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส.  
         กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
อรุณ บริรักษ. (๒๕๔๙). Logistics Case Study in Thailand ๔, Transport Logistics 
Management.  
         กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย. 

ผลการเรียนรู้
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         Process. New York: McGraw-Hill. 
Chopra, S. & Meindl, P. (๒๐๐๗). Supply Chain Management: Strategy, Planning & 

Operation.  
         Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. 
McKinnon, A., Button, K. & Nijkamp, P. (๒๐๐๓). Transport Logistics. Northampton,  
         Massachusetts: Edward Elgar. 
Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (๒๐๐๖). The Handbook of Logistics and Distribution 
 Management. ๓rd ed. London and Philadelphia: Kogan Page. 
Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (๒๐๐๒). Innovations in Freight Transport. Southampton,  
         Boston: Wit Press. 
๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด  
- www.science-direct.com 
๕.  เอกสารและขอมูลการเรียนอ่ืนๆ  
- การประยุกตใชโปรแกรม Excel เพื่อจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและ
การกระจายสินคา 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 ใหนิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู    
ท่ีไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควิชาแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารยในภาควิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
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การสอนควรมีการประชุมอาจารยท้ังภาควชิาเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกนัหา
แนวทางแกไข 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา เสนอตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพือ่ใชในการสอนคร้ังตอไป 
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยตะวันออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 ๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๙๐๙๔๑๑  สหกิจศึกษา 

 ๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 
๖ (๐-๓๐-๐) 

 ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  เปนวชิาเอกเลือก 

 ๔. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรีสารัตน เถ่ือนสุวรรณ 
- อาจารยท่ีปรึกษา ๑. ผศ.ดร.ณกร อินทรพยุง 
 ๒. ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล 
 ๓. นายวิรัช คารวะพิทยากลุ 

 ๕. ภาคการศึกษา  ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
เปนเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือ ๑๖ สัปดาห ในช้ันปท่ี ๔ 

 ๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม คร้ังลาสุด 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 ๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
ซ่ึงจะทําใหนสิิตมีท้ังความรูและประสบการณท่ีพรอมจะเขาสูอาชีพได 
 ๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
  วิชาสหกจิศึกษา จะเปนการจัดใหนิสิตไดบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาท้ังหมด
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอันจะเปนการเพิ่มพนูประสบการณตรง
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ภาคปฏิบัติ เพือ่เตรียมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 

 ๑. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 
๑.๑ คณุธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

นิสิตจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการที่เขาไปฝกงาน  
เชน การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร การเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการเปนตน 

๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
นิสิตฝกปฏิบัติงาน โดยนําความรูไปประยุกตใช สังเกตและพัฒนาตนเอง 

ในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
การฝกงานแบงเปน ๓ ข้ันตอน ดังนี ้
๑.  การปฐมนิเทศกอนฝกงาน เปนข้ันตอนการทบทวนความรู ความเขาใจ  

นโยบาย การวางตน และเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 
๒.  การฝกงาน นิสิตฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา ๑๖ สัปดาห โดยมี 

พนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการใหการนิเทศ 
๒.๑  การสัมมนาระหวางฝกงาน นิสิตรวมสัมมนาในมหาวิทยาลัยประมาณ 

สัปดาหท่ี ๔ หรือ ๕ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา กระบวนการ
ฝกงาน และสรางความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงาน 

๒.๒  อาจารยนิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนเิทศในสถานประกอบการ  
ประมาณ ๑- ๒ คร้ัง 

๓.  การสัมมนาหลังฝกงาน เปนการสัมมนาเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปล่ียน 
ประสบการณ การเรียนรูท่ีไดจากการฝกงาน 

๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- รายงานท่ีนิสิตจัดทําข้ึนระหวางการฝกงาน 
- การประเมินโดยสถานประกอบการ 
- ประเมินโดยคณาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยนิเทศก 
- ประเมินจากพฒันาการของนิสิต 
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 ๒. ความรู 
๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะเปนการบูรณาการความรูท่ี 
เรียนมาท้ังหมดในช้ันเรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยไดรับการแนะนําจากบุคลากร 

ของสถานประกอบการ และมีอาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถพัฒนาความรูใน
เชิงบูรณาการไดเปนอยางด ี

๒.๓ วิธีการประเมินความรูท่ีไดรับ 
- ประเมินจากการมีสวนรวมครบทุกข้ันตอนในการฝกงาน 
- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตนําสงเม่ือเสร็จส้ินการฝกงาน 
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาท่ีจัดทําขณะฝกงาน (ถามี) 
- ประเมินจากพฒันาการของนิสิต 

 ๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีจะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
- มีความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานได 
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา 

การปฏิบัติงานจริงเปนกระบวนการท่ีจะพฒันาทักษะทางปญญาไดเปนอยางด ี
๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปญญาท่ีไดรับการพัฒนา 
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาท่ีจัดทําขณะฝกงาน (ถามี) 

 ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ 

รับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 
- มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
- การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในสถานประกอบการ 
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถเหลานี้ 
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถปฏิบัติงานกับ 
ผูรวมงานในสถานประกอบการได รูจักการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร 

๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตและ
ความสามารถ 

ในการรับภาระความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
 ๕. ทักษะการวิเคราะหการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการคิดคํานวณและการสื่อสารท่ีควรมีการพัฒนา 
- สามารถคิดอยางมีระบบ และมีเหตุผลในการคิด 
- สามารถส่ือสารดวยการรายงานท้ังเปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา 
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาทักษะ 
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในองคกร การมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีสถาน 

ประกอบการจดัข้ึน 
๕.๓ วิธีการประเมิน 
- รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ผลการประเมินของอาจารยนิเทศก 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
  บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีให 

ความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกันโดยเริ่มต้ังแตการวางแผนปฏิบัติ 
งาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจัดการโลจสิติกส 
 ๒. กิจกรรมของนิสิต 
 ๒.๑ นิสิตเลือกสถานประกอบการตามรายช่ือท่ีคณะฯ กําหนด 
 ๒.๒ ปฐมนิเทศนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ นิสิตกลับมาสัมมนาในมหาวิทยาลัย รวมกับอาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชา 
เพื่อทราบประสบการณ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาดานการฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ นิสิตจดัทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จส้ินการฝกงาน 
 ๒.๕ สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยของคณะฯ 
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 ๒.๖ รวมปฐมนิเทศ สัมมนากอนระหวางและหลังฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๗ จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๘ เรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ 
 ๓. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 
 ๓.๑ หัวขอเร่ือง ใหจดัทําเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังนี ้

 ๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑.๒ กรณีศึกษาตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 
๓.๒ กําหนดสง 

ใหสงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณศึีกษา เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน  
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานพี่เล้ียง หรือ
พนักงานของสถานประกอบการท่ีดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต 
 ๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

๔.๑ อาจารยจากคณะฯ ไปนเิทศในสถานประกอบการ และพรอมกับสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตจากผูกํากับการปฏิบัติงานหรือพนักงานพีเ่ล้ียง  โดยจะมีการ
นิเทศ ๑-๒ คร้ัง 

๔.๒ จดัสัมมนาหลังฝกงานสหกิจศึกษา เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมใน 
ดานการมีสวนรวม การแสดงออก การใชภาษาไทยท่ีถูกตอง เปนตน 

 ๔.๓ ตรวจสอบจากรายงานท่ีนิสิตนําสง โดยพิจารณาจากการแสดงออกซ่ึงความรู 
และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ขณะฝกงาน 
 ๕. หนาท่ีและความรับผดิชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

พนักงานพี่เล้ียง ในสถานประกอบการท่ีดแูลการฝกงานของนิสิต จะมีหนาท่ีดแูล 
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของนสิิตท้ังในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
วางตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีประเมินผลการฝกงานโดยติดตาม
พัฒนาการของนิสิต ท้ังในดานความรูความสามารถในการเรียนรูงานและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกร 
 ๖. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

ในการดําเนินการ จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึง 
คณะกรรมการจะทําหนาท่ีใหคําปรึกษา และเปนอาจารยนิเทศ ตลอดจนดําเนนิการท่ีเกี่ยวกับการ
ฝกงานในรายวิชาสหกจิศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

๖.๑ ติดตอขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตไปฝกงาน 
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๖.๒ จัดใหนิสิตสมัครเขาฝกงานตามสถานประกอบการ 
๖.๓ กรรมการรวมกับผูแทนของสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนสิิตเพื่อไป 

ฝกงานตามสถานประกอบการตางๆ 
๖.๔ จัดปฐมนเิทศกอนฝกงานเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนิสิต 
๖.๕ จัดสัมมนานิสิตในระหวางการฝกงานและภายหลังเม่ือเสร็จส้ินการฝกงาน 
๖.๖ ไปนิเทศนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนชวยแกปญหาหากมี 
๖.๗ ตรวจรายงานหรือกรณศึีกษา ตลอดจนประเมินผลการฝกงาน 

 ๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 
มีคณะกรรมการดําเนินการวชิาสหกิจศึกษา จะทําหนาท่ีใหการปรึกษาและ

คําแนะนําแกนิสิตตลอดเวลา 
 ๘. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนนุ ท่ีตองการจากสถานประกอบการ 

๘.๑ ท่ีพัก นิสิตจัดหาทีพ่ักเอง 
๘.๒ การเดินทาง นิสิตเดนิทางปฏิบัติงานดวยตนเองกรณีท่ีสถานประกอบการ        

มีรถรับสงพนักงานของสถานประกอบการนิสิตก็จะเดินทางไปกับรถของสถานประกอบการ 
๘.๓ วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ใชของสถาน 

ประกอบการที่สถานประกอบการจะจัดให 
๘.๔ อ่ืนๆ 

-  เบี้ยเล้ียง สถานประกอบการบางแหงจะจายเบ้ียเล้ียงให บางแหงก็มี 
สวัสดิการอาหารกลางวัน ประเด็นนี้เปนไปตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 

 
หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

 ๑. การกําหนดสถานท่ีฝก 
คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดย

พิจารณาเลือกสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส หรือมีกิจกรรมดานโลจสิติกสใน
สถานประกอบการนั้น และตองมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอท่ีจะใหนิสิตเรียนรูหรือได
ประสบการณจากการฝกในสถานประกอบการน้ัน นอกจากนี้สถานประกอบการควรต้ังอยูในพืน้ท่ี
ซ่ึงมีความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและอาจารยนิเทศก 
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 ๒. การเตรียมนิสิต 
คณะจะมีการเตรียมนิสิตกอนออกฝกงาน โดยการจดัปฐมนิเทศเพื่อใหความรู

ตางๆ เกี่ยวกับ วิธีการเขียนใบสมัครและจัดทําประวัติสวนตัว การมีมนษุยสัมพันธ การวางตัวใน
การเปนพนกังานของสถานประกอบการ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร  
สําหรับดานความรูนั้น นิสิตท่ีอยูช้ันปท่ี ๔ ไดเรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาแลว และเรียน
รายวิชาเลือกไปสวนหนึ่ง จึงมีความรูเพียงพอท่ีจะไปฝกปฏิบัติในสถานการณจริงได 
 ๓. การเตรียมอาจารยทีปรึกษา / อาจารยนเิทศ 

อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ  นอกจากจะตองมีความรูในสาขาท่ีจะไปนิเทศ
นิสิตแลว จะตองมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษาเปนอยางดี  นอกจากนี้ตองเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูดวย  ดังนัน้ในการเตรียมการนัน้จึงควรจดัฝกอบรมอาจารย
ท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศกในเร่ืองดงักลาวขางตน 
 ๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานท่ีฝก 

ประสานงานกบัสถานประกอบการใหจดัพนักงานท่ีมีประสบการณเปนพนักงานพี่เล้ียง 
 ๕. การจัดการความเสี่ยง 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมีดังนี้ 
๕.๑ ความเส่ียงจากการเดินทาง  ซ่ึงอาจเกดิอุบัติเหตุจากการเดินทางได วิธีแกไขควรหา

สถานประกอบการที่อยูใกลกับบานหรือท่ีพักของนิสิต หรือใหนิสิตเชาหอพักอยูใกลสถานท่ีฝกงาน ท้ังนี้
เพื่อเปนการลดระยะทางในการเดินทาง 

๕.๒ สถานประกอบการปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานกะทันหัน 
บางคร้ังสถานประกอบการท่ีตกลงรับนิสิตเขาฝกงานแลว หรือมีการเปล่ียนแปลง

การรับนิสิตอยางกะทันหนั ท้ังนี้อาจเกดิจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร
ระดับท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้นในการดําเนนิการจึงตองมีการจดัหาสถานประกอบการสํารองไว
จํานวนหน่ึง 

 
หมวดท่ี ๖ การประเมินนิสิต 

 ๑. หลักเกณฑการประเมิน 
ใชเกณฑการประเมิน โดยอิงพัฒนาการของนิสิตดังนี ้
๑.๑ พัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การตรงเวลา การแสดงออกซ่ึง 
ความซ่ือสัตยสุจริต เปนตน 
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๑.๒ พัฒนาการดานความรู และทักษะทางปญญา 
ประเมินจากความสามารถในการเรียนรูงานท่ีไดรับมอบหมาย ความละเอียดถ่ี 

ถวนและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
๑.๓ พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธกับพนกังานของสถานประกอบการ และ 
ความรับผิดชอบในงานหรือภาระกจิท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๔ พัฒนาการดานการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากการใชภาษาในสาขาวิชาการดานโลจิสติกสและทักษะท่ีเพิ่มพูน 

ข้ึนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนิสิตท่ีจะผานการประเมินในระดับ S ตองมีพัฒนาการท่ีดี
ข้ึนในทุกดานท่ีกลาวต้ังแตขอ ๑.๑-๑.๔ 
 ๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

ใชวิธีการสังเกตความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนิสิตในดานตางๆ ตามท่ีกําหนด
ในขอ ๑. และอาจพิจารณาจากงานท่ีนิสิตจัดทําในระหวางการฝกประสบการณ 
 ๓. ความรับผดิชอบของพนกังานพี่เล้ียงตอการประเมินนิสิต 

โดยท่ีพนกังานพี่เล้ียงจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนิสิตดงันั้นพนกังานพี่เล้ียงจึงมี
สวนสําคัญอยางมากในการประเมินนิสิต ซ่ึงพนักงานพีเ่ล้ียงตองสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีการ
พัฒนาในทางท่ีดีข้ึนหรือไม 
 ๔. ความรับผดิชอบของอาจารยท่ีรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต 

อาจารยท่ีดแูลนิสิตฝกงาน ตองเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดของนิสิต จากสถาน
ประกอบการ และจากการเขารวมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนการตรวจรายงานของ
นิสิต 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต ควรจดัทําแฟมประวัติของนิสิตเปนรายบุคคล 
 ๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

หากการประเมินมีความแตกตางระหวางอาจารยท่ีดแูลกิจกรรมภาคสนาม กับ
พนักงานพี่เล้ียงของสถานประกอบการควรจะไดมีการประชุมรวมกนัระหวางอาจารยและพนกังาน
ของสถานประกอบการเพ่ือรวมกันหาขอสรุป เพื่อจะไดผลการประเมินท่ีเห็นพองตองการของท้ัง
สองฝาย 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 ๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปน้ี 

(๑) นิสิต 
นิสิตควรมีสวนรวมในการประเมินสถานประกอบการวาเปนสถาน 

ประกอบการที่สามารถใหประสบการณแกนิสิตหรือไม และสถานประกอบการนัน้ประกอบ
กิจกรรมตรงกบัท่ีนิสิตเรียนมาหรือไม 

(๒) พนักงานพี่เล้ียงหรือผูประกอบการ 
ควรมีสวนรวมในการประเมิน หลักสูตรท่ีสงนิสิตไปฝกประสบการณวาไดจดั 

องคความรูใหนิสิตไดเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาโลจิสติกสหรือไม 
(๓) อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

ตองประเมินในภาพรวมวา สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม นิสิต 
มีความพรอมท่ีเขาไปฝกงานในสถานประกอบการนัน้ๆ หรือไม 

(๔) บัณฑิตใหม 
ควรใหบัณฑิตใหมประเมินเกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณภาคสนามวา 

ไดประโยชนเพียงใด เปนการสงเสริมใหมีประสบการณพรอมท่ีจะเขาสูอาชีพหรือไม 
 ๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง 

จากการประเมินในขอ ๗.๑ จะสามารถรวบรวมปญหาตลอดจนวิธีการแกไข เพื่อ
จักไดนําไปวางแผนปรับปรุงสําหรับการดาํเนินการในคร้ังตอไป 

 
 
 
 



มคอ.๕ 

๑ 

การรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยตะวันออก   . 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะโลจิสติกส   . 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
     ๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution) 

๒. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถาม)ี 
     - 

๓. อาจารยผูรบัผิดชอบอาจารยผูสอนและกลุมเรียน 
     - อาจารยไพโรจน  เราธนชลกลุ 
 เปดสอน ๑ กลุม 
 
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวชิา 
     ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๕.  สถานท่ีเรยีน  
     - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๕ 

๒ 

 
หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  รายชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน
ช่ัวโมง
ตาม

แผนการ
สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงที่
ไดสอน
จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา 

๓ ๒ เนื้อหาคอนขางงาย จึงสอดแทรก
เนื้อหาในหัวขอถัดไปเพ่ิมเติม ซ่ึง
เนื้อหาจะตองมีการซักถามมาก 

- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอระบบขนสง 

๓ ๔ หัวขอนี้คอนขางยาก นิสิตจงึมีขอ
สงสัยและซักถามมาก 

- การพยากรณปริมาณความตองการการขนสง ๓ ๓  

- ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสง
และการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ  

๖ ๖  

- แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา 

๖ ๖  

- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา 

๓ ๓  

- การจัดตารางเวลาและการกาํหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา  

๙ ๙  

- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา 

๓ ๓  

- กรณีศึกษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา  

๖ ๖  

- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ๓ ๓  



มคอ.๕ 

๓ 

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

 ใหระบุหัวขอและผลกระทบที่สําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนวามีผลตอผลการ
เรยีนรูของรายวิชานี้อยางไร โดยใหระบวุิธแีกไขที่ไดดําเนินการไปแลวและทีจ่ะตองดําเนินการตอไป 

หัวขอท่ีทําการสอนไม
ครอบคลุมหรอืไมไดสอน (ถามี) 

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชานี ้ วธิแีกไข 

-   

 
๓. ประสิทธผิลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวชิา 

ประสิทธิผล 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนท่ีระบุในรายละเอียด

ของรายวชิา มี ไมมี 

อุปสรรคของการใช   
กลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค 

คุณธรรม จริยธรรม - นิสิตจะตองเคารพในระเบยีบ 
กฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด 
- นิสิตเขาช้ันเรียนตรงเวลา เขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ มีความรับผดิชอบใน
งานที่มอบหมาย 

/ 
 
 
/ 

 การติดตามประเมินผล
พฤติกรรมเปน
รายบุคคลทําไดยาก 

ความรู 
 
 

- การบรรยาย ยกตวัอยางกรณีศึกษา 
การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในช้ัน
เรยีน 
- การใชคอมพวิเตอรชวยในการ
คํานวณและประเมินโครงการ 
- นิสิตไปคนควาเพ่ิมเติมและจัดทําเปน
รายงานตลอดจนนําเสนอรายงานใน
ช้ันเรยีน 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นิสิตตองไปฝกฝน
เพิ่มเติมเองที่หอง ทําให
การติดตามประเมินผล
ความรูเปนรายบุคคล
ยาก 
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๔ 

ประสิทธิผล 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนท่ีระบุในรายละเอียด

ของรายวชิา มี ไมมี 

อุปสรรคของการใช   
กลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค 

ทักษะทางปญญา - ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษา
ที่มีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควา
จากเอกสารตาง ๆ รวมการคนควาจาก
ฐานขอมูล 
- เชิญผูเช่ียวชาญจากสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
ภายนอกมหาวทิยาลยั มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่น เรยีนรู
รวมกัน 

/ 
 
 
 
/ 

 แบบฝกหัดเสริมทักษะ
และทบทวนความเขาใจ
ยังมีไมมากพอ ดังนั้นจึง
ควรเพิ่มแบบฝกหัด 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือ รายงานใน
ลักษณะของการทํางานเปนทีม 

/   

ทักษะการวิเคราะห 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการนําเสนองานกลุมหรอืโครงงาน
ตอช้ันเรยีน พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
เนนใหนิสิตใชภาษาทีถู่กตอง ชัดเจน
และกระชับ 
- ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิต
จะตองคนควาจากวารสารหรือ
ฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะตองใช 
PowerPoint 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

  

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรบัปรุงวิธสีอน 
    - ควรเพิ่มแบบฝกหัดเสรมิทักษะสําหรบัทบทวนความเขาใจ 
 



มคอ.๕ 

๕ 

หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 
 
๑. จํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาน้ี              ๕๓              คน 
 
๒. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูเมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา            ๕๓              คน 
 
๓. จํานวนนิสิตท่ีถอน 
 ไมมี 
๔. การกระจายของระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน จํานวน 
A ๑๐  
B+ ๑๕  
B ๑๗  
C+ ๗  
C ๔  

 D+ ๐ 

D ๐ 

F ๐ 

ไมสมบูรณ (I) ๐ 

ผาน (P,S) ๐ 

ตก (U) ๐ 

ถอน (W) ๐ 
 

 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกต ิ
    - ความเอาใจใสในการเรยีนและเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 
    - การจัดทํารายงานและนาํเสนอรายงานในชั้นเรยีน 
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๖ 

 
 

๕. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลท่ีกําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา 
๕.๑ ความคลาดเคลือ่นดานกาํหนดการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
- - 

๕.๒ ความคลาดเคลือ่นดานวธิกีารประเมินผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
- - 

 

๖. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิต 

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล 
- - 

  
 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
อุปสรรคในการใชแหลงทรพัยากรประกอบการ
เรยีนและส่ิงอํานวยความสะดวก (ถามี)    
(ใหดูหมวดที่ ๖ ในรายละเอียดของรายวิชา) 
 
- ยังขาดเอกสารตําราหรือหนงัสือที่เปนภาษาไทย 
 

ผลกระทบตอการเรยีนรูของรายวิชานี้ (ระบุ
ผลกระทบจากอุปสรรค) 
 
 
- ถานิสิตขาดเรียน จะไมมีหนังสือที่เปนภาษาไทย
สําหรับศึกษาตวยตนเองเปนการชดเชย 
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๗ 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
 
1. อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี) 

 
- 

ผลกระทบตอการเรยีนรูของรายวิชานี้  
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค) 
- 

2. อุปสรรคดานองคกร (ถามี) 

 
- 

ผลกระทบตอการเรยีนรูของรายวิชานี้  
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค) 
- 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 
 - อาจารยมีความต้ังใจในการสอนมากและพยายามอธิบายจนนิสิตเขาใจ 
 - อาจารยสอนไดดี เขาใจนิสิต 
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากยตามขอ ๑.๑ 
 รับทราบ 

๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีื่น 
 ไมมี 
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพิากยตามขอ ๒.๑ 
 ไมมี 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานรายวชิาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ 
- - 
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๘ 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
 เพ่ิมตัวอยางใหนิสิตลองทําทายช่ัวโมงเพ่ือกระตุนใหเกดิความตั้งใจเรยีนพรอมกับเปนการ
ตรวจสอบวานิสิตเขาใจหรือไม 

๓. ขอเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป 

กจิกรรมท่ีตองการ วันส้ินสุดกจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 
- เตรียมตําราหรือหนังสือท่ีเปนภาษาไทย 
- ปรับเปลีย่นรายงานใหเหมาะสมกับความ 
สําคัญในชวงเวลา 

- สิงหาคม ๒๕๕๒ 
- สิงหาคม ๒๕๕๒ 

- อาจารยไพโรจน 
- อาจารยไพโรจน 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา ตออาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร 
    อาจเพ่ิมโครงงานดานโลจสิติกส เชน โครงงานโลจิสติกสเพื่อรกัษาส่ิงแวดลอม (Green Logistics)   
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรยีนรูและสามารถนาํองคความรูนัน้มาประยกุตใชในชีวิตประจําวันได 

 
ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา นายไพโรจน  เราธนชลกลุ 
ลงชือ่ _______________________________________________________     

วันท่ีรายงาน ________________________________________________  
 
ช่ือผูรับผดิชอบหลักสูตร ___________________________ 
ลงชือ่ _______________________________________________________     

วันท่ีรายงาน ________________________________________________  
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๑ 

รายงานประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถานบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัตะวนัออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา 

๒. หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

๓. อาจารยผูรบัผิดชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกงานประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยผูรับผิดชอบ  วาท่ีรอยตรีสารัตน  เถื่อนสุวรรณ 
- อาจารยท่ีปรกึษา  ๑. ผศ.ดร.ณกร  อินทรผยุง 
 ๒. ดร.ไพโรจน  เราธนชลกลุ 
 ๓. นายวิรัช  คารวะพิทยากลุ 

๔. ภาคาการศึกษาและปการศึกษาท่ีฝกประสบการณภาคสนาม 
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
หมวดท่ี ๒ การดาํเนินการท่ีตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

 

๑. การเตรียม 
 - มีสถานประกอบการบางแหงปฏิเสธการรับนิสิต
ฝกงานในเวลากระช้ันชิด โดยท่ีไดมีการตกลงวาจะรับ
นิสิตไวกอนแลว 
 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต 
 - ในการดําเนนิการตองมีการ
จัดหาสถานประกอบการสํารองไว
เผื่อเกดิปญหาข้ึนกะทันหัน 

 



มคอ.๖ 

๒ 

 
๒. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา / อาจารยนเิทศก 
 มีการประสานงานระหวางผูรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยักบัผูควบคุมการฝกงาน ในการเตรียมจัดนิสิต
ลงฝกในแผนกหรือสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดตัว
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และกําหนดการ
ของการฝกงาน 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต 

ไมมี 

๓. การเตรยีมพนักงานพี่เลีย้งจากสถานประกอบการ 
- 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม 

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและ/หรอืงานท่ี
มอบหมาย 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 

ไมมี 
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวก
และการสนับสนุนนิสิต 
- สถานประกอบการบางแหงแจงใหทราบวา ไม
สามารถจายเบ้ียเลีย้งใหนิสิต บางแหงลดเบ้ีย
เลี้ยงท่ีเคยแจงไวกอนแลว ท้ังนี้เพราะประสบ
ปญหาภาวะวกิฤตของเศรษฐกิจ 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 
- ปญหาท่ีเกดิข้ึนนอกเหนือการควบคุม คงจะ
ยากตอการแกไข อยางไรก็ตาม การฝกงานนั้น
คณะจะมุงเนนใหนิสิตมีประสบการณมากกวา
คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

๓.๓ การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 
 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 

ไมมี 
 

หมวดท่ี ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จาํนวนนิสิตท่ีลงทะเบียนประสบการณภาคสนาม 

จํานวน  ๕๑  คน 
๒. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 

จํานวน  ๕๑  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. จํานวนนิสิตท่ีถอน 
 
 



มคอ.๖ 

๓ 

๔. การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชานีเ้ปนการประเมินแบบผานหรือไมผาน 
ดังนั้นนิสิตทุกคนไดระดับ S 

๕. ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
โดยท่ีการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา จะตองประสานงานกับสถานประกอบการ และมี

การประสานงานกันลวงหนาหลายเดือนตอมาสถานประกอบการบางแหง ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการดําเนนิการ ทําใหแผนการรับนิสิตเขาฝกงานถกู
กระทบ บางแหงซ่ึงตอบรับการฝกงานแลว ไดขอปฏิเสธในภายหลัง จึงทําใหเกิดเปนปญหาข้ึน 

 
หมวดท่ี ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

 
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอดุมศึกษา และ/หรอืสถานประกอบการ/สถานท่ีฝก 

การจัดหาสถานประกอบการเพ่ือใหนิสิตฝกงานนั้น มีปญหามากโดยเฉพาะในรายวิชาสห
กิจศึกษา ซ่ึงตองใชเวลาในการปฏบัิติงานถงึ ๔ เดือน ท้ังนี้สวนหนึ่งเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 
เพราะการรับนิสิตในรายวิชาเขาฝกงานเสมือนเปนพนกังานของสถานประกอบการน้ัน ทางสถาน
ประกอบการจะตองมีตําแหนงรองรับ และตองจายคาจางตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด ดังนั้น
สถานประกอบการสวนมากจึงมักปฏเิสธการรับนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา ถึงแมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเปนแกนนําในการประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สถานประกอบการในการจดัทําขอตกลงความรวมมือ แตก็มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
นอยมาก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนิสิต 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในขอ ๔.๑ จะไมกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต หากแตเปนปญหาตอ
อาจารยผูรับผดิชอบ ซ่ึงเปนภาระงานท่ีหนกัมากสําหรับผูรบัผดิชอบในการฝกภาคสนาม โดย
เฉพาะสหกิจศึกษา 
๓. การเปลีย่นแปลงท่ีจําเปนเพื่อหลกีเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

สถาบันอุดมศึกษา ตองมีหนวยงานภายใน ท่ีดําเนินการเกีย่วกับการฝกงานภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางของสถาบันในการประสานงานกับสถานประกอบการ
ตางๆ 
 

 
 



มคอ.๖ 

๔ 

หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต 
๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

นิสิตสวนมากมีความพึงพอใจท่ีไดฝกงานในรายวิชาสหกจิศึกษา ท้ังนี้เพราะทําใหได
เรยีนรูและไดประสบการณตรงจากการไดปฏิบัติงานจริง ยิ่งกวานั้นสวนหนึ่ง ก็ไดทํางานเปน
พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ และสวนหนึ่งก็ไดรับการคัดเลือกเขาเปนพนกังานของสถาน
ประกอบการอ่ืน โดยอาศัยประสบการณท่ีไดจากการฝกในวิชาสหกิจศึกษา อยางไรก็ตามมีนิสิต
บางคนไมประสบความสําเรจ็เทาท่ีควร ซ่ึงอาจเกิดจากบุคลิกสวนตัวหรือมีปญหากับพนักงานพี่
เลี้ยงบาง 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
กรณีท่ีนิสิตบางคน ไมประสบความสําเรจ็ในการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษานัน้ เปน

หนาท่ีของอาจารยท่ีรับผิดชอบ และอาจารยท่ีปรึกษา ตองหาแนวทางแกไขเปนรายกรณ ี
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรอืพนกังานพี่เลี้ยง 

๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
นิสิตสวนมากมีความรูและความรับผดิชอบดี ตรงเวลาและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีความใฝรู แตก็มีจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนนอยมีการลาปวยบอยครั้งและมีบางคนก็ไป
ปฏิบัติงานสาย 

๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูรบัผดิชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
สําหรับนิสิตท่ีมีปญหาบางคนจะมีการวากลาวตักเตือนในขณะฝกปฏบัิติงานแลว 

ในระยะยาวจะตองมีการวางหลักเกณฑเกีย่วกับการฝกงานใหมากข้ึน เชนกําหนดจํานวนวันหรือ
ขาดหรือสาย หากนิสิตไมปฏิบัติก็ไมผานการประเมินในการฝกงานสหกิจศึกษา 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนนิการเพือ่ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
 เปนรายงานการฝกประสบการณภาคสนามครั้งแรก 
๒. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 
 ไมมี 
 
 



มคอ.๖ 

๕ 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

กจิกรรมทีต่องการ 
วันท่ีส้ินสุด
กจิกรรม 

ผูรบัผดิชอบ 

๑. ปรับปรุงหลักเกณฑท่ีใชในการ
ประเมินการฝกงาน 
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ 
๓. จดัปฐมนเิทศการฝกงานสหกิจศึกษา 
๔. ใหนิสิตสมัครไปปฏิบัติงาน 

กันยายน 
๒๕๕๒ 

 
สิงหาคม 
๒๕๕๒ 
ตุลาคม 
๒๕๕๒ 
กันยายน 
๒๕๕๒ 

อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 

 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารย
ผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 

ขอใหเสนอตอมหาวิทยาลยัเพื่อจัดต้ังหนวยงานกลางในการดําเนนิงานเก่ียวกับวิชาสหกิจศึกษา 
เพื่อเปนหนวยงานบริหารการฝกงานของนสิิตท้ังมหาวิทยาลยั 

 
 ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบ / อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

ลงชือ่ ___________________________________     
วันท่ีรายงาน _____________________________  
 
 ชื่อผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

ลงชือ่ ___________________________________     
วันท่ีรายงาน _____________________________  
 



มคอ.๗ 
 

๑ 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
---------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยตะวันออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑.  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
๒.  ระดับคุณวุฒิ ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 
๓.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยไพโรจน   เราธนชลกุล ประธานหลักสูตร 
ผศ.ทวีศักดิ ์ เทพพิทักษ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ณกร อินทรพยุง ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๔.  วันท่ีรายงาน 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๕.  ปการศึกษาท่ีรายงาน 
ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๖.  สถานท่ีตัง้ 
จังหวดัชลบุรี 
 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเชิงสถิต ิ
๑.  จํานวนนิสิตชั้นปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน 

จํานวน ๕๔ คน 
๒.  จํานวนนสิิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปท่ีรายงาน 

๒.๑  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษากอนกาํหนดเวลาของหลักสูตร 
 ไมมี 

๒.๒  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของหลักสูตร 
 จํานวน ๕๒ คน 

 ๒.๓  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกาํหนดเวลาของหลักสูตร 
  ไมมี 
 ๒.๔  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ 
  ไมแยกวิชาเอก



 
 

๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  รอยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 

 ๙๖.๓๐ 
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจยัหลัก หรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา

ของนิสิต 
-  นิสิตยายคณะในช้ันปท่ี ๒ จํานวน ๑ คน 
-  นิสิตถึงแกกรรมในช้ันปท่ี ๓ จํานวน ๑ คน 

๔.  จํานวนและรอยละของนิสิตท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

ชั้นปท่ี จํานวนนิสิตในแตละชั้นป 
จํานวนนิสิตท่ีสอบผาน 
ตามแผนการศึกษา 

รอยละของนิสิตท่ีสอบผาน 
ตามแผนการศึกษา 

๑ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ 
๒ ๕๓ ๕๓ ๑๐๐ 
๓ ๕๓ ๔๓ ๘๑.๑๓ 
๔ ๕๒ ๕๒ ๑๐๐ 

๕.  อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา 
สัดสวนของนสิิตท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจํานวนนิสิตท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 
นิสิตช้ันปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๒       ๙๘.๑๕% 
นิสิตช้ันปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๓        ๑๐๐% 
นิสิตช้ันปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๔       ๙๘.๑๑% 

๖.  ปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
(๑)  เม่ือส้ินปท่ี ๑ นิสิตบางสวนลาออกเพือ่ไปเรียนตอท่ีสถาบันอ่ืน 
(๒)  นิสิตขอยายวิชาเอกหรือยายคณะ 
(๓)  ประสบอุบัติเหตุจนไมสามารถศึกษาตอได หรือตาย 

๗.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 
วันท่ีสํารวจ  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จํานวนแบบสอบถามท่ีสง    ๕๒   ฉบับ 
 จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ    ๕๒   ฉบับ 
 รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ   ๙๐ 
 
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
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๒ 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน 
การไดงานทํา ทํางานตรง 

สาขาท่ีเรียน 
ทํางานไมตรง 
สาขาท่ีเรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน 
ยังไมไดงานทํา 

จํานวน ๔๓ ๗ ๒ - - 

รอยละ ๘๒.๗๐ ๑๓.๔๖ ๓.๘๔ - - 

๘.  การวิเคราะหผลท่ีได 
เนื่องจากเปนบัณฑิตรุนแรก ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบผลกับรุนกอนได อยางไรก็

ตาม หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีประสบความสําเร็จสูงมากเพราะภายใน ๘ เดือนท่ีนิสิตสําเร็จ
การศึกษาสามารถหางานทําไดทุกคน ยกเวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอจํานวน ๒ คน 

หมวดท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

๑.  การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
ไมมี 

๒.  การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
ไมมี 

หมวดท่ี ๔ ขอมูลสรุปของรายวิชาในหลักสูตร 
๑.  สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา / ปการศึกษา 

จํานวนนิสิต การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชา ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W 

ภาคตน 
ภาษาอังกฤษ ๑ 

 
๕๔ ๕๔ ๒ 

 
๕ 

 
๑๕ 

 
๒๐

 
๑๒

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๕๔ ๕๔ ๓ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๙ - - - - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕๔ ๕๔ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๖ - - - - - - 
มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๒๑๘ ๙ - - - - - - - 
ศิลปะและวัฒนธรรม ๕๔ ๕๔ ๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ - - - - - - - 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๙ - - - - - - - 
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑ ๕๔ ๔๔ ๕ ๗ ๘ ๘ ๗ ๔ ๕ - - - ๑๐
การบัญชีการเงิน ๕๓ ๕๓ ๓ ๑๐ ๑๕ ๑๒๑๓ - - - - - - 
ภาษาอังกฤษทางดานมนษุยศาสตรและ ๕๓ ๕๓ ๓ ๖ ๒๐๒๐ ๔ - - - - - - 
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๓ 

จํานวนนิสิต การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชา ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W 

สังคมศาสตร 
สถิติเบ้ืองตน ๕๓ ๕๓ ๖ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๔ - - - - - - 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ๕๓ ๕๓ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๘ - - - - - - - 
กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจสิติกส ๕๓ ๕๓ ๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๔ - - - - - - 
เศรษฐศาสตรการขนสง ๕๓ ๕๓ ๕ ๑๒๑๘ ๑๐ ๘ - - - - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
โลจิสติกส 

๕๓ ๕๓ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๓ - - - - - - 

หลักการตลาด ๕๓ ๕๓ ๑๐ ๑๕ ๑๘ ๗ ๓ - - - - - - 
การประกันภัยในอุตสาหกรรม ๕๓ ๕๓ ๗ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๓ - - - - - - 
การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ ๕๓ ๕๓ ๕ ๑๐ ๑๒๑๓ ๑๓ - - - - - - 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ๕๓ ๕๓ ๘ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๑๐ - - - - - - 
การออกแบบและการปฏิบัติการ
คลังสินคา 

๕๓ ๕๓ ๕ ๗ ๘ ๒๐ ๑๐ ๓ - - - - - 

โลจิสติกสระหวางประเทศ ๕๒ ๕๒ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๙ - - - - - - 
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง ๕๒ ๕๒ ๔ ๘ ๙ ๑๙ ๑๒ - - - - - - 
วิธีวิจยัธุรกิจ ๕๒ ๕๒ ๑๕ ๒๐๑๕ ๒ - - - - - - - 
สัมมนา ๕๒ ๕๒ ๒๐๑๘ ๑๔ - - - - - - - - 
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส ๒ ๕๒ ๕๒ ๑๕ ๑๗ ๘ ๘ ๔ - - - - - - 
กาจัดการทาเรือ ๕๓ ๕๓ ๑๓ ๑๗ ๑๐ ๘ ๕ - - - - - - 
การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีต้ังเชิง 
กลยุทธ 

๕๒ ๕๒ ๒ ๑๐ ๑๘ ๑๐ ๑๒ - - - - - - 

ภาคปลาย 
ภาษาอังกฤษ ๒ 

 
๕๔ 

 
๕๔ 

 
๓ 

 
๖ 

 
๑๐ 

 
๑๘ 

 
๑๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หลักการจัดการ ๕๔ ๕๔ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๘ ๖ - - - - - - 
กฎหมายธุรกจิ ๕๔ ๕๔ ๗ ๖ ๘ ๑๙ ๑๔ - - - - - - 
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ ๕๔ ๕๔ ๑๒๑๘ ๑๕ ๕ ๔ - - - - - - 
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๔ 

จํานวนนิสิต การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชา ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๕๔ ๕๔ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๖ - - - - - - - 

คณิตศาสตรท่ัวไป ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๖ ๙ ๑๐ ๔ - - - - - - 
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๒ ๕๔ ๕๔ ๖ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๗ ๒ - - - - 
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๔ - - - - - - - 
ภาษีอากร ๕๑ ๓๑ - ๑ ๒ ๘ ๗ ๑๐ ๓ ๑๐ - - ๑๐
การเงินธุรกิจ ๕๓ ๕๓ ๕ ๗ ๘ ๑๕ ๑๘ - - - - - - 
การฟง-พูดเพือ่งานอาชีพ ๕๓ ๕๓ ๓ ๘ ๑๙ ๑๐ ๑๓ - - - - - - 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๓ ๕๓ ๔ ๗ ๑๘ ๑๑ ๑๓ - - - - - - 
การจัดการดานการปฏิบัติการ ๕๓ ๕๓ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๓ - - - - - - - 
การจัดการการจัดหา ๕๓ ๕๓ ๘ ๑๒๒๐ ๑๐ ๓ - - - - - - 
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ ๕๓ ๕๓ ๒ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๘ - - - - - - 
การจัดการทรัพยากรมนษุย ๕๓ ๕๓ ๑๕ ๑๘ ๑๒ ๘ - - - - - - - 
การขนสงและการกระจายสินคา ๕๓ ๕๓ ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๗ ๔ - - - - - - 
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ ๕๓ ๕๓ ๒ ๘ ๑๘ ๑๒๑๓ - - - - - - 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ๕๓ ๕๓ ๓ ๖ ๑๕ ๑๔ ๑๘ - - - - - - 
การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีต้ังเชิง 
กลยุทธ 

๕๓ ๕๓ - ๑๒๑๘ ๑๐ ๑๓ - - - - - - 

หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส ๕๓ ๕๓ ๑๕ ๑๒๑๘ ๘ - - - - - - - 
สหกิจศึกษา ๕๒ ๕๒ - - - - - - - - ๕๒ - - 
 
๒.  การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ

๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑ 

ความไมปกตท่ีิพบ 
นิสิตถอนรายวิชา 

- การดําเนินการตรวจสอบ 
 สอบถามจากนิสิตท่ีขอถอนรายวิชา 
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๕ 

๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑ 

ความไมปกตท่ีิพบ 
นิสิตถอนรายวิชา 

- เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑท่ีต้ังไว 
 นิสิตมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไมเพียงพอ สืบเนือ่งจากสําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมท่ีเนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร 
- มาตรการแกไขท่ีไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
 ควรจัดใหมีการสอนเสริม หรือจัดใหนิสิตรุนพี่สอนเสริมใหรุนนอง 

๒.๒ รหัสและขอสอบรายวิชา 
๒๐๘๒๓๑ ภาษีอากร 

ความไมปกตท่ีิพบ 
นิสิตตก และถอนรายวิชาเปนจํานวนมาก 

- การดําเนินการตรวจสอบ 
 สอบถามจากนิสิต และอาจารยผูสอน 
- เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑท่ีต้ังไว 
 เปนรายวิชาท่ีเขาใจยาก มีเนือ้หาท่ีซับซอน ตลอดจนในการจัดการเรียนการสอนจะจดัเปน
กลุมใหญมีนิสิตเรียนรวมกัน ๒๕๐ คน (เรียนรวมกับหลายสาขาวิชา) 
- มาตรการแกไขท่ีไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
 ควรจัดสอนเปนกลุมเล็ก หากสอนเปนกลุมใหญ ควรจดัใหมีการสอนเสริม 
 

๓.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
๓.๑ รายวิชาท่ีไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน 

รหัสและขอรายวิชา คําอธิบาย มาตรการทดแทน 
ท่ีไดดําเนนิการ (ถามี) 

๙๐๒๓๑๒ เศรษฐศาสตรการขนสง ไมมีอาจารย เปล่ียนแปลงแผนการศึกษา 
๙๐๑๓๕๑ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส อาจารยไมพรอม เปล่ียนแปลงแผนการศึกษา 
๙๐๔๓๓๑ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ไมมีอาจารย เปล่ียนแปลงแผนการศึกษา 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 
รายวิชาเกือบท้ังหมดสอนครบถวน ในบางรายวิชาท่ีจดัตารางสอนไวแลว ตรงกับ

วันหยุด อาจารยผูสอนจะนัด ใหนิสิตมาเรียนชดเชยในตอนเย็นหรือไมชวงเวลาท่ีนสิิตมีช่ัวโมงวาง
ตรงกัน 

มีบางรายวิชา อาจารยผูสอนไมไดสอนบางหัวขอเพราะเปนหัวขอท่ีไมยาก แตก็ให
นิสิตไปคนควาหรืออานเองและอาจใหสงเปนรายงานสรุป 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร 
๑.  ปญหาอุปสรรค 

การบริหารหลักสูตรโดยมีการจัดวางระบบที่ดีจะไมมีปญหา อยางไรกต็าม เนื่องจากใน
หลักสูตรนี้สถานประกอบการเนนใหนิสิตทุกคน ตองผานวิชาสหกิจศึกษา และปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนก็คือการจัดหาสถานประกอบการท่ีเหมาะสมใหนิสิตไปฝกงานนั้น จะหาไดยากมากโดย
สถานประกอบการบางแหงไมมีนโยบายในการรับนิสิตฝกงาน และบางแหงไมรับเพราะไมมี
งบประมาณ จายเบ้ียเล้ียงใหนิสิตฝกงาน ถึงแมวามหาวิทยาลัยไมเรียกรองเบ้ียเล้ียงใหนิสิต           
แตสถานประกอบการก็ไมกลาปฏิบัติเพราะเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายแรงงาน 
๒.  ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ถึงแมนิสตจะไมฝกงานตามรายวิชาสหกิจศึกษา ก็มีผลกระทบไมมากนัก เพราะส่ิงท่ีขาด
ไปคือ ประสบการณตรง แตอยางไรก็ตาม นิสิตก็ยังไดประสบการณจากวิทยากรท่ีมีประสบการณ
มาถายทอดใหนิสิตได โดยในหลักสูตรกําหนดใหมีการเชิญวิทยากรทีมี่ประสบการณมาใหความรู
และถายทอดประสบการณใหนิสิตดวย 
๓.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

จะตองมีโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการณเพื่อสนบัสนุน
และรวมมือกนัในการแกปญหาการฝกงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑.  การประเมินผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา 
 วันท่ีสํารวจ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
 นิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษารอยละ ๘๐ มีความเหน็วาเนื้อหาสาระในหลักสูตรตรง
กับงานท่ีไปฝกปฏิบัติ และมีนิสิตสวนหนึ่งไดงานทําแลว มีสวนนอยท่ีเสนอใหเพิ่มการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 โดยท่ีการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา เปนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปน
เวลา ๔ เดือน ดังนั้นความรูท่ีนิสิตไดรับไปเม่ือตรงกับงานท่ีไปฝก ก็เปนการยืนยันวาเม่ือนิสิตสําเร็จ
การศึกษาและไปทํางานแลว จะสามารถทํางานไดทันทีสําหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น กมี็รายวิชาใน
หลักสูตรหลายวิชาแลว อาจจะตองจดัสอนพิเศษเพิ่มเติมนอกหองเรียนใหแกนิสิตท่ีมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษไมดี 
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๗ 

๑.๒  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑ 
  ไมมี 
๒.  การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ในการประเมินหลักสูตรโดยผูเกี่ยวของ มีการดําเนนิการดังนี ้
-  คณะจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความเหมาะสม

ของหลักสูตร จุดเดนและขอดอยของหลักสูตรตลอดจนขอเสนอแนะ 
-  โดยท่ีในหลักสูตรนี้นิสิตตองฝกงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา และ

ตามกระบวนการ มีการจัดใหอาจารยไปนเิทศนิสิตในระหวางการฝกงาน ในการนี้อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยมีโอกาสพบปะและแลกเปล่ียนความเห็นกบัพนักงานของสถานประกอบการ จึงเปน
โอกาสที่ไดทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัวนิสิตและรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงจะไดขอมูลหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตร 

๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
จากการดําเนินการ สถานประกอบการมีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสม

ครอบคลุมงานท่ีสถานประกอบการดําเนนิการ แตก็มีขอเสนอแนะเกีย่วกับทักษะการใช
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
เสนอคณะใหปรับปรุงรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส โดยเพิ่ม 

เนื้อหาในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ซ่ึงอาจดําเนินการปรับปรุงเล็กนอยโดย
ปรับเฉพาะรายวิชา 

๒.๒ ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ 
ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร จะปรับปรุงเฉพาะคําอธิบายรายวิชา ใน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 
 ๓.๑ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนนิงานหลักสูตร 

๘๐% ๙๐%  
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๘ 

 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

ภายใน 
๓๐ วัน 

๓๐ วัน 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

ภายใน 
๖๐ วัน 

๕๐ วัน 
 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

๑๐๐% ๙๐%  

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ี
แลว   

มี ครบถวน  

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ไมมี
อาจารย
ใหม 

- - 



มคอ.๗ 
 

๙ 

 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับก ารพัฒนาทางวชิาการ   
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ตอป 

๖๐% ๗๐%  

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๓.๕ ๔.๑๘  

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ไมตํ่า
กวา ๓.๕ 

๓.๖  

๑๓. นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕  ผานการฝกงานสหกิจ
ศึกษา 

๙๕% ๙๐%  

๑๔. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

๖๐% ๖๕%  

๑๕. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในป     
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๘๐% ๘๕%  

 ๓.๑  เกณฑการประเมิน 
  มีการดําเนนิงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  
ท่ีระบุไวในแตละป 
 สรุปผลการประเมิน 
  ในการประเมินเม่ือครบรอบหลักสูตร มีการดําเนินงานครบต้ังแตขอ ๑ ถึงขอ ๕ 
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี ๑๒ ตัว จาก ๑๔ ตัว โดยไมมีการประเมินในขอ ๘ เน่ืองจากไมมี
อาจารยใหม ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ ซ่ึงถือวาผานการประเมิน 
 
 



มคอ.๗ 
 

๑๐ 

หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการสอน 
 

๑.  การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
 ๑.๑  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
  (๑)  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน มี ๑๐ รายวิชา ไดแก 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
   - การประกนัภยัในอุตสาหกรรมขนสงและบริการโลจิสติกส 
   - การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
   - การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง 
   - การจัดการการจัดหา 
   - ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ 
   - การขนสงและกระจายสินคา 
   - การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
   - การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 
   - การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีต้ังเชิงกลยุทธ 
  ทุกรายวิชาใชวิธีการประเมินโดยนิสิต ผูสังเกตจากภาควิชาและคณะกรรมการท่ี
แตงต้ังโดยภาควิชา จะประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา 
 ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
  ผลการประเมินอยูในระดับดี แตก็มีบางประเด็นเกี่ยวกับวิธีสอนในบางรายวิชายัง
ตองปรับปรุงเพื่อใหนิสิตมีความเขาใจไดดยีิ่งข้ึน 
๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

จากการประเมินของนิสิต ไมมีขอเสนอแนะตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอน 
นอกจากขอใหจัดจํานวนช่ัวโมงท่ีเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายใหมากข้ึน เพราะจากการบรรยาย
ของวิทยากรทาํใหนิสิตไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรคอนขางมาก 
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักท้ัง ๕ ประการ
ใหระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะนําใน
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน 

แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอ่ืน
ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนกาํหนด
การศึกษา) ควรระบุรายวิชาท่ีไดแกไขหรือ
ปรับเปล่ียน 

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
นิสิตสวนใหญมีวินัย ตรงเวลามีความรับผิดชอบ 

 
นิสิตท่ีมีปญหาไดแกไขโดยการอบรมหรือ
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๑๑ 

สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักท้ัง ๕ ประการ
ใหระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะนําใน
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน 

แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอ่ืน
ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนกาํหนด
การศึกษา) ควรระบุรายวิชาท่ีไดแกไขหรือ
ปรับเปล่ียน 

มีความซ่ือสัตยสุจริต และเคารพในกฎระเบียบ
อยางไรก็ตาม มีนิสิตนอยมากท่ียังมีปญหาใน
เร่ืองตรงเวลา และความรับผิดชอบ 

แนะนําเพิ่มเติมและใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๒.๒ ความรู 
นิสิตมีความรูและความเขาใจหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกสและศาสตรท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตได 

 
ไมมี 

๒.๓ ทักษะทางปญญา 
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหและ
แกปญหาทางโลจิสติกสได โดยมีผลการเรียนรู
ท่ีแตกตางกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 
ไมมี 

๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
สวนมากดี มีบางคนท่ียังมีความรับผิดชอบนอย 
ดานภาวะผูนําทุกคนอยูในระดับด ี

ใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชากวดขันในดาน
ความรับผิดชอบ และจะตองฝกอยางสมํ่าเสมอ
จนนิสิตติดเปนนิสัยท่ีมีความรับผิดชอบท้ังตอ
ตนเองและสังคม 

๒.๕ ทักษะการวิเคราะห การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นิสิตสวนมากมีทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู
ในระดบัดี ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอไดทุกคน แตมีบางคนยังส่ือสารโดยใช
ภาษาอังกฤษไมดีนัก 

 
 
- ควรใหนิสิตอานตําราเรียนท่ีเปนภาษาอังกฤษ
มากข้ึน 
- อาจตองมีการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึนเฉพาะนิสิตท่ียังมีปญหา 

๓.  การปฐมนเิทศอาจารยใหม 
อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศท้ังจากคณะและมหาวทิยาลัย โดยอาจารยใหมจํานวนสอง

คนเขารวมปฐมนิเทศท้ังหมด นอกจากนี้คณะยังจัดใหมีระบบอาจารยพี่เล้ียง โดยใหอาจารยอาวุโส
เปนพี่เล้ียงของอาจารยใหม เพื่อใหการแนะนําท้ังในเร่ืองของการปฏิบัติงานเปนอาจารยและในเร่ือง



มคอ.๗ 
 

๑๒ 

เกี่ยวกับการสอน การวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเห็นวาประสบความสําเร็จอยางดยีิ่ง ทําใหอาจารย
ใหมไดรับคําแนะนําท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนอาจารยท่ีด ี

นอกจากนี้สําหรับอาจารยพเิศษท่ีเปนอาจารยใหม ก็จะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียด
และวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวชิาตลอดจนกฎเกณฑของการประเมินผล พรอมท้ังมอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของใหอาจารยพิเศษ 
๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๑ โดยท่ีอาจารยของคณะมีจํานวนไมมากนัก ดังนัน้กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จึงจัด
รวมกับคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย  เชน การอบรมเกี่ยวกบัการสอนและการประเมินผล จะจัดโดย
มหาวิทยาลัยมีอาจารยเขารวมอบรมตลอดท้ังปท่ีรายงานมากกวารอยละ ๕๐ ของอาจารยท้ังหมด 
นอกจากนี้กจ็ะสนับสนุนใหอาจารยไปรวมประชุมสัมมนา หรือเสนอผลงานทางวิชาการนอก
มหาวิทยาลัย ตามความตองการและสาขาวิชาท่ีอาจารยแตละคนสนใจและอยูในสาขาวิชาท่ีอาจารย
ปฏิบัติงาน 

สําหรับบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จะไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับแตละคน 
เชน การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร การจัดการเก่ียวกับ E-learning เปนตน 

๔.๒  สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจน

มีความเหน็วากิจกรรมท่ีจัดเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละคน 
 

หมวดท่ี ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
 

๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน 
 (๑) มีการดําเนนิการจัดทําหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ตาม มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส 
 (๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในหลายรายวิชา 
 (๓) สัดสวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําสูงเกนิไป 
ความเห็นของหลักสูตรหรือผูรับผดิชอบหลักสูตรขอคิดเห็นท่ีไดรับการเสนอแนะ 
 (๑) จดัการเรียนการสอนโดยมีระบบและกลไกในการบริหารเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
 (๒) บางรายวชิามีปญหาท่ีไมสามารถสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 (๓) คณะพึงจดัสรรอัตราอาจารยเพิ่มใหแกสาขาวิชานี ้
๒.  แนวทางการแกไข / ปรับปรุง 
 (๑) ปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีจํานวนรายวชิามากข้ึน 



มคอ.๗ 
 

๑๓ 

 (๒) หากไมไดรับการจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่ม ตองเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาชวย
สอนใหมากข้ึน เพื่อแบงเบาภาระงานของอาจารยประจํา 

หมวดท่ี ๙ แผนการดําเนินงานเพื่อการพฒันาหลักสูตร 
 

๑.  ผลการดาํเนินการตอเนื่องจากรายงานปท่ีแลว 

แผนการดาํเนนิงาน 
วันส้ินสุดการ

ดําเนินการตามแผน 
ผูรับผดิชอบ ความสําเร็จของแผน 

๑.๑ ปรับปรุงกลยุทธ
การสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตรการ
ขนสง 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ อาจารย ก. ดําเนินการแลว 

เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินไดสําเร็จ ไมมี 

๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
(๑)  ขอเสนอในการปรับโครงสราง 

ไมมี 
(๒)  ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 
 ไมมี 
(๓)  กจิกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานดาน NQF ณ ตางประเทศในประเทศท่ีดําเนนิการกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ 
 

๓.  แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒ 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะส้ินสุดแผน ผูรับผดิชอบ 
๑. ปรับปุรงหลักสูตร (ปรับยอย) 
ปรับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๒. จัดสอนเสริมรายวิชาแคลคูลัส 
๓. จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษให
นิสิตช้ันปท่ี ๓-๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 

กันยายน ๒๕๕๔ 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๕ 

ผศ.ณกร 
 
 

ดร.ไพโรจน 
อจ.สารัตน 

 
 



มคอ.๗ 
 

๑๔ 

เสนอประธานหลักสูตร / หัวหนาภาควิชา 
เพื่อทราบผลการดําเนินงานของหลักสูตร และพิจารณาแผนดําเนินงานปรับปรุงท่ีเสนอ 

ลงช่ือ............................................................  
 (ดร.ไพโรจน  เราธนชลกุล) 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   วันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงท่ีเสนอ 

ลงช่ือ............................................................  
 (ผศ.ดร.ณกร  อินทรพยุง) 
       ประธานหลักสูตร 
 
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงท่ีเสนอ 

ลงช่ือ............................................................  
 (ดร.ไพโรจน  เราธนชลกุล) 
       คณบดีคณะโลจิสติกส 
        ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 




