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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
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. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทย หากนิสิตตางชาติมีความรูในภาษาไทยก็สามารถสมัครเขาศึกษาได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสาํ เร็จ
ปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาที่ 2 ได โดย
สามารถเทียบโอนรายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวิชาที่สําเร็จมา
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2552
คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา กาวาง
แผนการผลิต การจัดซื้อจัดจาง เปนตน
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารยทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ DBA. (Supply Chain Management), 2548
2. ผูชวยศาสตราจารยณกร อินทรพยุง Ph.D. (Logistics Management), 2548
3. อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล D.Eng. (Transport Planning), 2550
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตะวันออก จังหวัดชลบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลไดกําหนดใหโลจิสติกสเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจความตองการกําลังคนดานโลจิสติกส
พบวา แนวโนมในอีก 10 ปขางหนามีความตองการกําลังคนดานนีไ้ มนอ ยกวา 30,000 คนตอป ทั้งนี้
เพราะ กิจกรรมดานโลจิสติกสเปนกลไกสําคัญในการลดตนทุนใหกับกระบวนการธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งความตองการกําลังคนดานการ
จัดการโลจิสติกสจึงมีความตองการกําลังคนสูง
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสูตรนี้ไดคาํ นึงถึงสภาวะแวดลอมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู โดยเฉพาะ
ตั้งอยูในเขตพืน้ ที่พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมการผลิต
การคา และการบริการที่มีความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสคอนขางสูง ตลอดจนมีแหลงอุตสาหกรรมใหนิสิตเขาไปจัดทํากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริง
และการฝกงานในสถานประกอบการ จึงเปนสวนสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรดังกลาวขึน้
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการ
จัดการโลจิสติกส เพื่อสนองความตองการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจ โดย
กําลังคนที่ผลิตนั้นจะตองมีความพรอมทีจ่ ะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูใ นเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก โดยมี
อุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก ประกอบกับมีทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปนประตูในการสงสินคา ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ดังนั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปดสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส โดยสามารถใชเขตพื้นทีแ่ ละผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง
ทั้งในดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผูมีประสบการณทางโลจิสติกสมาเปนวิทยากรไดอีก
ดวย ยิ่งกวานัน้ มหาวิทยาลัยแหงนีก้ ็จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการกําลังคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูด ว ย
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะมีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น และหลักสูตรในคณะ
ดังนี้
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานเฉพาะดานซึ่งนิสิตตองไปเรียนในคณะอื่นประกอบดวย
วิชาทางดานบริหารธุรกิจ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ และวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
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13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในคณะโลจิสติกสสามารถ
เลือกเรียนไดในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นิสิตตางคณะก็สามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได เชน รายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนตน
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ที่จัดรายวิชา
ซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหาร
และอาจารยผสู อน ซึ่งอยูตางคณะ เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนิสติ ไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนิสิตที่มาเลือกเรียน เปนวิชา
เลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนิสิตวา
สอดคลองกับหลักสูตรที่นิสิตเหลานั้นเรียนหรือไม
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
-ปรัชญาผลิตบัณฑิตทีม่ ีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
การจัดการโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสของประเทศ
-ความสําคัญปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแขงขันที่รุนแรงมาก ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจจึงตอง
แสวงหาวิธีหรือ กลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร หรือเพื่อความอยูรอดขององคกร
ทางธุรกิจ โลจิสติกสเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่ชวยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการ
ไหลเวียนของกิจกรรมตางๆ เชน สินคาและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ
คลังสินคา บริหารตนทุน การขนสง ไปถึงจุดที่มีการใชงานหรือถึงมือผูบริโภค
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก ตั้งอยูในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก
และอยูใกลทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล และสามารถใชทรัพยากรภายนอกและรวมมือกับภาคเอกชน
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผูประกอบการ
ที่มีประสบการณสูงมาเปนวิทยากรพิเศษ
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-เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรนี้เปดสอนตั้งแตปก ารศึกษา 2548 ซึ่งใชมาเปนระยะเวลา 4 ป ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทําตนแบบหลักสูตรดานโลจิสติกส จึงตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยิ่งกวานั้นก็เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
กําหนด
-วัตถุประสงค1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และมีความรูพนื้ ฐานที่
จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมได
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสามารถแกปญหาในกิจกรรม
ดานโลจิสติกสและนําไปประยุกตสําหรับการดํารงชีพได
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกสใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
โลจิสติกสที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝกสหกิจศึกษา
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

- รายงานผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการฝกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา
- นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการ
ฝกสหกิจศึกษา
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุรกิจ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ยกระดับทรัพยากรสาย
ผูสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของนิสิต

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร - หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
เบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคการสอนการวัด ดําเนินการ
และประเมินผล
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค นิสิตจะมี 2 ประเภท คือ นิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
นิสิตภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน สวนนิสิตภาคปกติจะลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนดวยก็ได
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที่ใช
วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือโปรแกรมที่เนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
โดยที่หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะตองเรียนรายวิชาทางสถิติและแคลคูลัส
ดังนั้น จึงอาจมีปญหาบาง สําหรับนิสิตที่พนื้ ฐานทางคณิตศาสตรจากชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายไมดี
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น
นิสิตใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
สําหรับนิสิตที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร คณะจะจัดใหมกี าร
สอนเสริม หรืออาจจัดใหนสิ ิตรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนิสิต ดังนั้น เมื่อเกิดปญหา
นิสติ ก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2552 2553
จํานวนรับเขา (ป 1)
50
50
นิสิตชั้นปที่ 2
50
นิสิตชั้นปที่ 3
นิสิตชั้นปที่ 4
รวม
50
100
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2554
50
50
50
150
-

2552 2553 2554
1,212.0 1,272.6 1,336.2
300.0 310.0 320.0
100.0
300.0 300.0 300.0
1,812.0 1,982.6 1,956.2
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2555
50
50
50
50
200
50

2556
50
50
50
50
200
50

หนวย : พันบาท
2555 2556
1,403.0 1,473.2
330.0 340.0
200.0
300.0 300.0
2,233.0 2,113.2
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
มีประสบการณดานโลจิสติกส เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดทั้งนี้เปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวยกิต
ได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสจากมหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรนี้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยนัน้ หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาโลจิสติกส
3. หลักสูตร และอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
- วิชาดานภาษา
15 หนวยกิต
- วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 หนวยกิต
- วิชาดานมนุษยศาสตร
4 หนวยกิต
- วิชาดานสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
- วิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4 หนวยกิต
- วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
31 หนวยกิต
- วิชาเอก
67 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม 31 หนวยกิต
วิชาทางดานภาษา
รวม 15 หนวยกิต
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ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหเรียน 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
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
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต
3(3-0-6)
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
English for Humanities and Social Sciences
222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Careers
ภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 หนวยกิต
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Natural Resources and Environment Management
302102 คณิตศาสตรทั่วไป
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 สังคมสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย
1(1-0-2)
Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
หมวดวิชาเฉพาะ
รวม 98 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
รวม 31 หนวยกิต
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2(2-0-4)
Introduction to Business
208121 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
208211 กฎหมายธุรกิจ
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
Business English
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
Calculus for Economics I
302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
Calculus for Economics II
312201 สถิติเบื้องตน
Elementary Statistics
รวม 48 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
Insurance on Transport Industry
901351 กฎหมายที่เกีย่ วของกับโลจิสติกส
Legal Aspects for Logistics
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
Transport Economics
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
Freight Transport and Distribution
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
Information Technology for Logistics
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
Operations Management
908441 วิธีวิจยั ธุรกิจ
Business Research Methodology
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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909432 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
917211 การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
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 ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
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 การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Location Decisions
917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน
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
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของคณะโลจิสติกส ไมเกิน 9 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ อยางนอยอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัส901
เลขรหัส 902
เลขรหัส 903
เลขรหัส 904
เลขรหัส 905
เลขรหัส 906
เลขรหัส 907
เลขรหัส 908
เลขรหัส 909
เลขรหัส 917

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
13

กลุมวิชากฎหมาย
กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
กลุมวิชาธุรกิจ
กลุมวิชาการขนสงและการจัดการทาเรือ
กลุมวิชาเทคโนโลยี
กลุมวิชาทักษะชาวเรือและความปลอดภัย
กลุมวิชาการจัดการ
กลุมวิชาอื่น ๆ วิจัย
กลุมวิชานโยบาย กรณีศึกษา และสัมมนา
กลุมวิชาโลจิสติกส

มคอ.2
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี้
ปที่ 1 ภาคตน
หนวยกิต
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2(2-0-4)
222xxx ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
3(3-0-6)
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
18
ปที่ 1 ภาคปลาย
208211
209201
222xxx
224103
301101
302102
302116

กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรทั่วไป
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคตน
214112 การบัญชีการเงิน
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
312201 สถิติเบื้องตน
851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
14

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

มคอ.2
901351 กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคปลาย
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
208231 ภาษีอากร
213212 การเงินธุรกิจ
222207 การฟง – พูด เพื่องานอาชีพ
222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
917211 การจัดการการจัดหา

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 3 ภาคตน
209201 หลักการตลาด
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
วิชาเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
18

ปที่ 3 ภาคปลาย
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
วิชาเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 4 ภาคตน
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
917415 การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
908441 วิธีวิจยั ธุรกิจ
909432 สัมมนา
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
16

ปที่ 4 ภาคปลาย
หนวยกิต
6(0-30-0)
6

909411 สหกิจศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) นายทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ MBA University of Southern Queensland ออสเตรเลีย, 2545
DBA (Supply Chain Management)
University of Southern Australia, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
903321
ธุรกิจระหวางประเทศ
904321
การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส
916572
การบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
916674
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917331
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
917332
โลจิสติกสระหวางประเทศ
917422
การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) นายณกร อินทรพยุง
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2542
M.Sc. (Shipping Management), World Maritime University, Sweden, 2545
Ph.D. (Logistics Management), Leeds University, อังกฤษ, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
905413
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
905421
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสทางพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
916571
แบบจําลองโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
903351
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
917414
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
917415
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
3(3-0-6)
909451
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
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(3) นายไพโรจน เราธนชลกุล เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, 2547
D.Eng. (Transport Planning), Nagoaka University, Japan, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
908201
สถิตยศาสตรและกลศาสตรของแข็ง
2(2-0-4)
902311
เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
916501
ระเบียบวิธีการวิจัย
2(2-0-4)
916532
การวางแผนการจัดการการขนสงสินคา
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
902312
เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
904331
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
904341
การขนสงและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
904351
ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
917313
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(4) เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), โรงเรียนนายเรือ, 2540
วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
912212
การเดินเรือ 2
3(3-0-6)
911311
การสื่อสาร 1
3(2-3-4)
911312
การสื่อสาร 2
3(2-3-4)
904321
การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส
3(3-0-6)
904422
การจัดการโลจิสติกสและการบริหาร
2(2-0-4)
โซอุปทาน
18
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917331
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
909411
สหกิจศึกษา
908441
วิธีวิจยั ธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-30-0)
2(2-0-4)

(5) วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2546
วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
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
ระเบียบปฏิบัตฉิ ุกเฉินและการควบคุม
3(3-0-6)
ความเสียหาย
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917211
การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
917421
สัมมนา
1(0-2-1)
909411
สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
2(2-0-4)
909451
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
3.2.2 อาจารยประจํา
(1) นายกวี รักสอน
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2549
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
901311
กฎหมายพาณิชยนาวี
901312
กฎหมายทะเล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
901342
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
901351
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) นายวิศรุต รักเรียน เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
909432
สัมมนา
1(0-2-1)
909411
สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917211 การจัดการการจัดหา
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ
909451 กรณีศกึ ษาทางโลจิสติกส
909452 การศึกษาอิสระ 1
3.2.3 อาจารยพิเศษ
(1) นายประมวล จันทรชีวะ
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520
น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 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)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
901341
การประกันภัยทางทะเล
3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
901342
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

3(3-0-6)

(2) นายณัฐเติมพงศ วายุสวุ รรณวิทย เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ MPPM, NIDA, 2543
Ph.D. (Marine & Environmental Study) Kagoshima University, Japan,
2538
ตําแหนงทางวิชาการ ไมมี
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมมี
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
903431
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
907411
การจัดการดานการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)
โดยที่ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุม วิชาเอกเลือกแตในทางปฏิบัติแลวจะใหนิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนรายวิชานี้เวนแตกรณีที่นิสิตมีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเปนการ
อนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎี
และหลักการมากยิ่งขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรูท ี่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยาง
เหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคปลาย ชั้นปที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ไมมี
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
5.2 ผลการเรียนรู
5.3 ชวงเวลา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ดานบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธและการวางตัวใน
องคกรธุรกิจในบางรายวิชา
- ดานภาวะผูนาํ และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนิสติ ตองทํางานเปนกลุม และมี
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน
เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนสิ ิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนาํ
- มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมใน ชั้นเรียนและสง
งานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ
- ทักษะดาน IT
- นอกจากตองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนวิชาทั่วไปแลว ในหลักสูตรจะกําหนดใหเรียน
รายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับ โลจิสติกส
- รายวิชาที่มกี ารนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการเรียนรูดว ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมใหนิสิตเรียนรูดว ย
ตนเอง โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
คณะกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชัน้ เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ ตองฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปน
ตน นอกจากนีอ้ าจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดแี กนิสิตรวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ัยและความพรอมเพรียงของนิสติ ในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส
(2) สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกสได
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก
เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ของโลจิสติกส
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม
(3) มีความใฝหาความรู
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
โดยเริ่มตนจากปญหาที่งายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
(3) ใหมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนวิธีการแกปญหาใน
สถานการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
เปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการ
สื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน
(3) มีความรูพนื้ ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณ
ตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการ
นําเสนอตอชัน้ เรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น และแบบไมมคี าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ
F ซึ่งคิดเปนคาระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ
1.2 การใหคะแนนแบบไมมคี าระดับขั้น ในบางรายวิชา เชน สหกิจศึกษาจะใหคะแนน
เปน S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแตงตัง้ กอนประกาศผลสอบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานิสิตปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยตะวันออก โดยมี
หลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้
3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมสี ิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต
ครบตามหลักสูตร และไดคา ระดับขั้นเฉลีย่ สะสมไมนอยกวา 2.00
3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ ม
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้น
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้น
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
รายละเอียดของขอบังคับวาดวยการศึกษาดูจากภาคผนวก
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเขาใจ
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม
1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรม
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย
ใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
(2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่อิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน
โดยอยางนอยตองอบรมปละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น
ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจยั เปนตน
(2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
(3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูทมี่ ีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรับผิดชอบ
โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของคณะโลจิสติกสและคาใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยซึง่ เปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกีย่ วของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น
ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษทีเ่ ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครือ่ งฉายสไลด เปนตน
29

มคอ.2
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาทีป่ ระเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มเี จาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง
และความตองการใชสื่อของอาจารยดว ย
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาโลจิสติกสหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสาํ หรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกสกําหนด
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึง่ หนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอน ทั้ง
รายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีวุฒกิ ารศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยาง
นอยคนละ 6 ชั่วโมงตอป
กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจยั นอกจากจะทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยแลว
ยังตองทําวิจัยรวมกับคณาจารยดวย
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสติ ทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนสิ ิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours)
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนิสติ
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาโลจิสติกสนั้น จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสนั้นสูง
มาก กลาวคือในชวง 10 ปขางหนาจะมีความตองการกําลังคนโลจิสติกสปละประมาณ 30,000 คน
อยางไรก็ตาม คณะก็จะตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ใหมาก
ที่สุด
สําหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตะวันออก ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพึงพอใจบัณฑิตโดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
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5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3
และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่แี ลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.5
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการฝกงานสหกิจศึกษา
14. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวารอยละ 50
15. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 85
หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการทีจ่ ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
การอภิปรายโตตอบจากนิสติ การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ
การสอน และการใชสื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดําเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
อาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเปนรายบุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุมกอน
นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบณ
ั ฑิต
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในแตละปปรากฏ
ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข 5)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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เอกสารแนบ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

1
2
3
4
5

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยตะวันออกวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการในแตละป
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หมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาภาษาอังกฤษ
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
222101 ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

English I

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใช
สื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
222102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้น
กวารายวิชา 3212101 English I เพื่อใชสอื่ สารในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
222103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้นกวา รายวิชา 3212102 English II
222104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้นกวารายวิชา 3212103 English III
2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
English for Humanities and Social Sciences

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางเฉพาะทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศตางๆ รวมทั้งการคนควาและ
นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของ เพื่อการประยุกตใชในสาขาวิชาชีพและการศึกษาตอในอนาคต
222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Careers
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การฝกฟง – พูด บทสนทนาที่ใชในงานอาชีพโดยใชคําศัพทและสํานวนที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
3. วิชาภาษาไทย
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแกบริบทและสถานการณทั้งในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ
วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(2-2-5)

Information and Communication Technology

ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
บริการและโปรแกรมประยุกตที่สําคัญในเครือขายอินเทอรเน็ต หลักและวิธีการคํานวณโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาวิธีการในการแกปญหา การนําไปใช กฎหมายและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาดานมนุษยศาสตร
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ

2(2-0-4)

Integrated Humanities

การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากย เกี่ยวกับการแสวงหาคุณคาและความหมายของ
ชีวิตมนุษยในมิติตางๆ ไดแก ความจริงทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความ
เปนไปของชีวติ ของมนุษย ความสําคัญของความรูที่มีตอชีวิต และการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง
ๆ จริยธรรมในชีวิตประจําวันที่มีตอตนเอง ผูอื่นและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนถึงการฝกใช
เหตุผลในชีวิตประจําวัน
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Art and Culture

ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาที่ของศิลปะ ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดสุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของ
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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2(2-0-4)

Natural Resources and Environment Management

สถานการณและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยการ ใชพลังงาน สิ่งแวดลอมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ปรับแตงพันธุกรรม จริยธรรมและกฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
302102 คณิตศาสตรทั่วไป
2(2-0-4)
General Mathematics

คณิตศาสตรการเงิน หลักการแกปญหาและวิธีการใชเหตุผล และคณิตศาสตร
นันทนาการ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรที่เจาของกิจการทางการคานําไปใชใน
กิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักของเหตุผล วิธีการใชเหตุผล และการ
วิเคราะหความสมเหตุผล ซึ่งจะสามารถนําไปใชเปนหลักในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ในการดํารงชีวิต
รวมทั้งใหมกี ารฝกฝนในดานปฏิภาณ ไหวพริบ และฝกความรอบคอบในการคิด และมองแงมุมที่
หลากหลาย
วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม

1(1-0-2)

Holistic Health Promotion

แนวคิดสุขภาพองครวม หลักการสรางเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
700101 สังคมสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย

1(1-0-2)

Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
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มคอ.2
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของเครือขายสังคมที่มีตอภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต
851110 การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health

ศาสตรเบื้องตนของการฝกออกกําลังกาย เพือ่ เสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพ
ปจจัยทีจ่ ะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสมรรถภาพ การดูแลน้ําหนักตัวใหไดมาตรฐาน การเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

2(2-04)

General Knowledge on Business

ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี
การเงิน การตลาด การผลิต การนําเขา การสงออก การคํานวณทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
208121 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management

แนวคิดตางๆ ในหลักการบริหารธุรกิจ หนาที่ในการบริหาร การวางแผน
การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การนํา การบังคับบัญชา การจูงใจ การติดตอสื่อสาร การ
สรางทีมงาน การทํางานเปนทีม การควบคุม และพฤติกรรมของบุคคล กลุม และองคการ ปญหา
ตางๆ ทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
208211 กฎหมายธุรกิจ
Business Law

ศึกษาหลักกฎหมายแพงเกีย่ วกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพยสิน
หลักกฎหมายพาณิชยเกีย่ วกับเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เชาทรัพย เชา
ซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ให ค้ําประกัน ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา จํานํา จํานอง บัญชี
เดินสะพัด ตั๋วเงิน กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจที่สําคัญตั้งแตกอตั้ง การจดทะเบียน การขอ
อนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ การดําเนินงาน การเลิกกิจการ
208231 ภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation

38

มคอ.2
ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรไทย ภาษีสรรพากร ภาษีทองถิ่น ภาษี
อื่นที่ควรรู บทลงโทษ และแนวคิดในการวางแผนภาษีอากรเพื่อเสียภาษีใหถูกตอง
209201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing

ความหมายและความสําคัญของการตลาดตอธุรกิจ พื้นฐานตางๆ ทางการตลาด
เกี่ยวกับแนวคิด สถาบัน หนาที่ สิ่งแวดลอม ที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบงสวนตลาด ตลอดจนสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ
การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
213212 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance

สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตน รวมถึงหนาที่ทางการเงิน การ
เปรียบเทียบ โดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตาง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการ
วิเคราะหฐานะการเงิน ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนินการ
214112 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting

ศึกษาถึงลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทํา
เอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นตน สมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทํางบทดลองการ
ปรับปรุงและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทํางบการเงิน สําหรับกิจการพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน การอานรายงาน
ทางการเงิน
222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(2-0-4)
Business English

การอานขอความภาษาอังกฤษทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจ ความหมายของศัพท
และสํานวนทีใ่ ชในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนรายงานทางธุรกิจอยางสั้น
3(3-0-6)
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
Calculus for Economics I

ฟงกชันและกราฟของฟงกชนั ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชนั อดิสัย การประยุกตของอนุพนั ธ เชน สมการของเสน
สัมผัสและเสนตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ การหาคาสูงสุด-ต่ําสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดย
พิจารณาจากอนุพันธ โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด ฟงกชันรายได ฟงกชันรายจาย และฟงกชันกําไร
อินทิกรัลไมจาํ กัดเขตและ การประยุกต การอินทิเกรตฟงกชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรต เชนการ
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มคอ.2
อินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตโดยการทําเปนเศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชนั รากที่สอง
อินทิกรัลจํากัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส
3(3-0-6)
302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
Calculus for Economics II
บุรพวิชา : 302113

แบบที่กําหนดคาไมได และกฎของโลปตาล อินทิกรัลไมตรงแบบ การ
ประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาพื้นที่ ปริมาตร คาเฉลี่ยของฟงกชัน ความนาจะเปน การ
ประมาณคาอินทิกรัล ลําดับและอนุกรมฟงกชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพนั ธ
312201 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Statistics

ความรูเบื้องตนทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย
วิชาเอกบังคับ
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

3(3-0-6)

Insurance on Transport Industry

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล ผูใหบริการ โลจิ
สติกส ผูนําเขาสงออก เปนตน เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขต
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่เกีย่ วของ
901351 กฏหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics

กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส เชน การจัดซื้อจัด
จางสําหรับสินคาและบริการ การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวาง
ประเทศ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและ
การสงออกสินคา การจัดเก็บของในคลังสินคาและเทอรมินัล เปนตน
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
Transport Economics

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของการขนสง ทั้ง การขนสงทางอากาศ การขนสงทาง
บก และการขนสงทางน้ํา การจัดการอุปสงคและอุปทาน แนวคิดของการกําหนดราคาและการลงทุน
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มคอ.2
การวิเคราะหทางดานการเงินและการตลาด การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจัดการการ
ขนสง กรณีศึกษา
3(3-0-6)
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy

กฎเกณฑ สวนประกอบและรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ เกมสทางธุรกิจที่มีผู
เลนพรอมกัน เกมสทางธุรกิจแบบมีลําดับขัน้ ของการตัดสินใจ ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบเชิงกล
ยุทธในการเขาสูตลาดในลําดับที่แตกตางกัน ธุรกิจที่มีความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทาง
ธุรกิจแบบผสม วิธีการปกปองและการยึดอํานาจทางการตลาด การเลนเกมสทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจํานวนครั้ง
3(3-0-6)
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

การบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแต ประวัติ วิวัฒนาการ แนวคิด ปจจัย
แวดลอมทั้งทีอ่ ยูภายในและภายนอกองคกร กลยุทธและเทคนิควิธี การบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแต
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การ
วิเคราะหและประเมินคางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ ตลอดจน
แนวโนมและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport

ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละรูปแบบไดแก การขนสงทางน้ํา การ
ขนสงทางบกและการขนสงทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ
โครงขายการขนสงและการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนสง การขนสงตอเนื่อง โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบที่ชว ยในการดําเนินการการขนสง
หลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ กรณีศกึ ษา
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
Freight Transport and Distribution

การบริหารและการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการ
ตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและ
การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการสงและการ
กระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
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มคอ.2
วิธีการใชระบบสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนทางดานโลจิ
สติกส ระบบที่ ใชสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชในระดับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปลี่ยนขอมูล
ทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ผลกระทบของ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศที่มีตอองคกรที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operations Management

การศึกษาและวิเคราะหเกีย่ วกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต
กลยุทธดานการบริหารการจัดการผลิตและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย
การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อ การควบคุมสินคาคงคลัง การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ
ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแกไขปญหาการผลิต
908441 วิธีวจิ ัยธุรกิจ
2(2-0-4)
Business Research Methodology

ความหมายและความสําคัญของการวิจยั ทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจยั การเขียน
เคาโครงการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัย การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะห
ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัย
1(0-2-1)
909432 สัมมนา
Seminar

วิเคราะห วิจารณ และนําเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส โดยคนควาจากวารสาร
และเอกสารทางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของ
3(3-0-6)
917211 การจัดการการจัดหา
Procurement Management

ระบบการจัดซื้อทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซื้อในการ
บริหารโซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการ
จัดการของซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซื้อ กรณีศกึ ษา
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging

ฟงกชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหบี หอ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การ
เลือกใชอุปกรณในการลําเลียง และขนยายอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตนทุน
ของบรรจุภัณฑ
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917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

หลักการและการดําเนินการของโลจิสติกสในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ
อุปทานและแนวคิดการบริหารโซอุปทาน การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การบริหารโซ
อุปทานทั่วโลก
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Demand and Inventory Planning

โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะของปญหาสินคาคงคลัง เทคนิคการ
พยากรณความตองการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมระดับสินคาคงคลัง
การตรวจนับสินคาคงคลังในรูปแบบตางๆ การคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Design and Operations

ออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา
อุปกรณการจัดเก็บและการยกขนสินคา การออกแบบพืน้ ที่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ขั้นตอน
การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียน
ของสินคา การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management

วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธดานการจัดการโซอุปทาน การไหลเวียน
ของพัสดุและสต็อก คลังสินคาและการกระจายสินคา กลยุทธการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการโซอุปทาน การจัดองคกรและวางแผนสําหรับโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทานระดับ
สากล แนวโนมเกี่ยวกับโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
วิชาเอกเลือก
903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
International Trade and Policy

3(3-0-6)

ทฤษฎีทางการคาและนโยบายทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนและการ
โยกยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศ ขอตกลงและกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ ความสําคัญของการคาระหวางประเทศตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคา
903351 การตลาดการบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
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แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกตางจากลักษณะของสินคาทั่วไป
รวมทั้งความแตกตางระหวางการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินคาและบริการ การสรางแผนผัง
เพื่อแสดงกระบวนการใหบริการระหวางผูใหบริการและลูกคา เขาใจเกี่ยวกับคุณคา ความภักดีของ
ลูกคา การรักษาลูกคา การกูบ ริการเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ การจัดวางตําแหนงและการ
แบงสวนตลาด กลยุทธการตั้งราคาสําหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานสความตองการของลูกคา
และความสามารถในการใหบริการและเขาใจการกําหนดกลยุทธและการประยุกตใชกลยุทธในการ
จัดการการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
904351 ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
Transport Safety and Environment

บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการขนสง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะหปญหาและการ
ประเมิน การควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม
ในการจัดการดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
909411 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
Cooperative Education

บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่
ใหความรวมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
Logistics Case Studies

กรณีศึกษาตางๆที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
นิสิตจะไดเรียนรูจากประสบการณ วิเคราะห และอภิปรายกรณีศกึ ษาทางโลจิสติกสตางๆทั้งที่ประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว
3(0-9-0)
909452 การศึกษาอิสระ 1
Independent Study I

นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจ โดยมีขอบขายที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
909452 การศึกษาอิสระ 2
3(0-9-0)
Independent Study II

นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจ โดยมีขอบขายที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นอกเหนือจากการศึกษาอิสระ 1
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงทีต
่ ั้งเชิงกลยุทธ
Strategic Location Decisions

3(3-0-6)

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกตําแหนงที่ตั้งทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือก
ตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการไหลของอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาหรือการบริการ
ผานในโครงขายการตัดสินใจ แบบจําลองการตัดสินใจและวิธีการหาตําแหนงที่ตั้งทีด่ ีที่สุด เชน การ
หาตําแหนงทีต่ ั้งของรานคาปลีก ซุปเปอรสโตร คลังสินคา หรือ ศูนยกระจายสินคา เปนตน การ
วิเคราะหกรณีศึกษา
917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics

ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชนั ที่
เกี่ยวของกลยุทธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคา
อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกีย่ วของในการ
จัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวของ
3(3-0-6)
917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน
Performance Measurement in Supply Chain

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวัด
ที่ดี การประยุกตใชเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสรรถนะของโซอุปทานโดยรวมเชน เครื่องมือการ
วิเคราะหกระบวนการ การวิเคราะหเชิงสถิติ บัลลานสกอรการด การเปลี่ยนประยุกตเพื่อความเปนเลิศ
(Benchmarking) ตนทุนกิจกรรมทางบัญชี (ABC) เปนตน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับปรุง
สมรรถนะและการนําเอาตัวชี้วัดมาประยุกตเพื่อสรางและจัดการโซอุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส
Quantitative Methods for Logistics Management

การนําเครื่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการจัดการและแกปญ
 หาโล
จิสติกส ประกอบดวย กําหนดเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการขนสง ปญหาการมอบหมาย
งาน ปญหาการหาคาต่ําสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ
917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics I

ศึกษาหัวขอพิเศษที่จะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส ตามที่คณะ
กําหนด
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917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2
Selected Topics in Logistics II

2(2-0-4)

ศึกษาหัวขอพิเศษที่จะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส นอกเหนือจาก
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1 และเปนไปตามที่คณะกําหนด
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บริษัท เซาทอีสทเอเซียเทคโนโลยี จํากัด และบริษัท แอสแพ็ค คอนซัลแตนทส
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มคอ.2
จํากัด. (2547). “โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนากองเรือไทยตามแผนหลักการพาณิชย
นาวี พ.ศ. 2542-2549 และการประเมินผลปรับปรุงมาตรการสงเสริม และพัฒนากองเรือพาณิชยไทย
ทั้งระบบ”. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ). สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี (สพว.) เปน
เจาของผลงานรอยละ 15
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด. (2548). โครงการวิจัยเรื่อง “การ
คุมครองแรงงานในงานเดินเรือทะเล”. (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ). กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. เปนเจาของผลงานรอยละ 20
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หมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
z ความรับผิดชอบหลัก | ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3. ทักษะ
ทางปญญา
3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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4
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน

2. ความรู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
ภาษีอากร
หลักการตลาด
การเงินธุรกิจ
การบัญชีการเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
สถิติเบื้องตน
วิชาเอกบังคับ
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

2. ความรู

1

2

3

4

|

z

|

|

z

z

3

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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2

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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|

1

3. ทักษะ
ทางปญญา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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รายวิชา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส
เศรษฐศาสตรการขนสง
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
การขนสงและการกระจายสินคา
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โลจิสติกส
การจัดการดานการปฏิบัติการ
วิธีวิจยั ธุรกิจ
สัมมนา
การจัดการการจัดหา
การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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|

58

58

3. ทักษะ
ทางปญญา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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รายวิชา
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
วิชาเอกเลือก
การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
การตลาดการบริหาร
ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
สหกิจศึกษา
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
การศึกษาอิสระ 1
การศึกษาอิสระ 2
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

|
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3. ทักษะ
ทางปญญา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

4
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2

3
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2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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รายวิชา
โลจิสติกสระหวางประเทศ
การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน
การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิ
สติกส
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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3. ทักษะ
ทางปญญา

ผลการเรียนรู
(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆ มาอางอิงได
อยางเหมาะสม
(3) มีความใฝหาความรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวนิ ัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
(2) แสดงความชื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ

2. ความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีไปประยุกต
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของและนํามาใชเปน
พื้นฐานของโลจิสติกส

5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
นําเสนอ
(3) ใชความรูท างคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ

3. ทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียน
มา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได
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61
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(4) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได

63
หมายเลข 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

๗.

๘.
๙.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
¯
¯
¯
¯
¯
การดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
¯
¯
¯
¯
¯
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
¯
¯
¯
¯
¯
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
¯
¯
¯
¯
¯
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
¯
¯
¯
¯
¯
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี)
¯
¯
¯
¯
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
¯
¯
¯
¯
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
¯
¯
¯
¯
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
¯
¯
¯
¯
¯
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๑๐.

๑๑.

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
¯
¯
¯
¯
¯
รอยละ ๕๐ ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
¯
¯
คะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
¯
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕ ผานการฝกงานสหกิจศึกษา
¯
¯
มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ
¯
¯
¯
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป
¯
ไมนอยกวารอยละ ๘๕

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพือ่ การยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัว
บงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอ เนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้
เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป

