
 

 

หมวดที่2ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

2.1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการ

กระจายสินค้า ได้มีการก าหนดปรัชญาของหลักสูตร เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ 
โดยมุ่งเน้นความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการปฏิบัติงาน 
และความตระหนักในประโยชน์สาธารณะ โดยได้ก าหนดความส าคัญของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ตลอดจน
วัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1.1ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้า 

เป็นผู้สร้างมูลค่าเชิงนวัตกรรมและวางระบบการบริหารโซ่อุปทานด้านการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

สืบเนื่องจากความต้องการด้านก าลังคนที่มีมากในอุตสาหกรรมปัจจุบันโดยเฉพาะก าลังคนที่จะน าเข้า
มาสู่การจัดระบบด้านโลจิสติกส์และการบริหารซัพพลายเชนอย่างถูกต้องที่สนับสนุนให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ได้เกิดการลดต้นทุนและเวลาอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ในหลักสูตรที่เปิดมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่สามารถ
บูรณาการได้ในด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้น 2 
ประการคือ การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการจัดระบบโลจิสติกส์  ด้านการกระจายสินค้า ในแต่ละส่วน
และบริหารจัดการให้ระบบนั้นสอดรับกันทั้งห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยเน้นทั้งกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน ผสมผสานกัน เช่น กิจกรรมด้านการขนส่ง กิจกรรมด้านการผลิต กิจกรรมด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง กิจการด้านการบริการ กิจกรรมด้านการจัดการระบบสารสนเทศ กิจกรรมด้านคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า กิจกรรมด้านการจัดการสินค้าคงคลัง กิจกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมด้านการขนถ่ายสินค้า
และการเลือกเครื่องทุ่นแรง   กิจกรรมด้านการประกันภัยสินค้าของแต่รูปแบบการขนส่ง และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกันเพื่อให้ในซัพพลายเชนทั้งหมดเกิดต้นทุนที่เหมาะสมและตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

2.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือกระจาย

สินค้าสู่การปฏิบัติได้จริงกับสถานประกอบการ 
(2)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถผลิตนวัตกรรม เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารด้านการ
กระจายสินค้าไปใช้กับสถานประกอบการและจัดระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จะลดต้นทุนและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สถานประกอบการได้ 

   (3)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ด้านภาษา เทคโนโลยีและนักนวัตกรทางด้านการจัดการระบบโล
จิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านการกระจายสินค้า  

(4)เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสร้างอาชีพเป็นธุรกิจของตนเอง 



 

 

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสิตกส์เพ่ือการ

กระจายสินค้า ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ที่จะต้องด าเนินการใน
การพัฒนาหรับปรุงหลักสูตร เพ่ือความส าเร็จของแผนและตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ชัดเจน ก าหนดโดยมีตัวบ่งชี้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 แห่ง มคอ. 2 นี้และด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการก าหนด ดังแผนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ที่ก าหนดไว้ต่อไปนี้ 

 
แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการด าเนินการ หลักฐาน ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
เพ่ือการกระจายสินค้า ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ก าหนด และมีรายะละเอียด
ครบถ้วนตาม มคอ. 2 

-  เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
-   ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง และรายงาน
ความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัย
และ สกอ.  ตามล าดับ 

-   เอกสารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร          
ทุกๆ 4 ปี 
-  เอกสารรายงานความก้าวหน้าในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
-  ผลประเมินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
-  มคอ. 2ฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชน สถาน
ประกอบการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ประเทศ 

-  ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม  5 
-  อัตราการมีงานท าของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาร้อยละ 100 ภายใน 6 เดือน 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้มีความรู้และ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีละไม่
น้อยกว่า 120 ชั่วโมงและการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการ

-  ประชุม/อบรมบุคลากร
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ปีละไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง  
-  ให้ทุนสนับสนุนบุคลากรให้ได้

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
-  สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร

ท าผลงานทางวิชาการ 

-  รายงานผลการท ากิจกรรมและผลการ
ประเมินการประชุม/อบรมหรือสัมมนา 
-  บุคลากรมีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น 
-  ผลงานวิชาการของบุคลากร 
-  รายงานผลการเข้าอบรมทางวิชาการ

ของบุคลากรสายวิชาการอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งต่อคน 
- รายงานบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ



 

 

อุดมศึกษาก าหนด 
 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ 

การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ต่อปีของจ านวน
บุคลากรที่มีอยู่ 
-บุคลากรอบรมทักษะวิชาชีพปีละไม่
น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 

4. พัฒนาอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้าน
การวิจัยบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  สนับสนุนทุนวิจัย 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรม

บริการวิชาการต่อสังคม 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรม

ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจ 

- มีงานวิจัย 
- มีกิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

-  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา 
สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  สนับสนุนส่งเสริมการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ. 4 ที่
ตอบสนองศักยภาพของ
นักศึกษา   
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนนอกชั้นเรียนและ
การปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการจริง  

-  สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
-  มีมคอ.3 และมคอ.  4 ก่อนเปิดภาค

เรียนในทุกรายวิชา 
- มีการจัดการเรียนการสอนและฝึก
ประสบการณ์กับสถานประกอบการจริง 

6. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

-  ประชุมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อติดตามวางแผน
และทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตร 

-  รายงานการประชุมและมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมติดตามวางแผน
และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
4.0 จากคะแนน  5.0  

 


