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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาควิชา/วิทยาเขต/คณะ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
B. Eng. (Logistics Engineering)
3. วิชาเอก

-

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทย สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน
และเข้าใจภาษาไทยได้ดี
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 วิชาชีพ
ไม่มี
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้
ที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครัง้ ที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
11/2563 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในงานด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยครอบคลุมด้านต่อไปนี้
8.1 วิศวกรหรือบุคลากรด้านโลจิสติกส์
8.2 ครูและอาจารย์ด้านโลจิสติกส์
8.3 นักวิจัยหรือนักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์
8.4 อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล /
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
เลขประจาตัวประชาชน
นางภัทร์อร ฟองสินธุ์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ นายปริญญา ดีรัศมี
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
อาจารย์ นางสาวอิสริยพร
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
หลวงหาญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วย
นายดุษฎี บุญธรรม
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ นายสิทธินันท์ ทองศิริ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2547
2544

2551
2544

2556
2545
2554
2547

2551
2544
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 จากการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทาง
การค้ า การลงทุ น ระบบคมนาคม ความร่ว มมื อกั น ระหว่างประเทศ หรือการเกิด เขตการค้ าเสรี
อาเซี ย น (Asean Economics Community : AEC) รั ฐ บาลจึ ง มี ก ารปรั บ การลงทุ น ครั้ งใหญ่ ข อง
ประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้วยเหตุผลที่สาคัญนี้รัฐบาลได้เลือก
เขตพื้ น ที่ โครงการชายฝั่ งทะเลภาคตะวัน ออก (Eastern Seaboard Development : ESB) ซึ่ งมี
พื้นที่ในเขตชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมการลงทุน โดยปัจจุบันเขตพื้นที่
ชายฝั่ งทะเลตะวัน ออกเป็ น ที่ ตั้ งของนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ มี โรงงานมากกว่ า 420 แห่ ง มี นั ก ลงทุ น
มากกว่า 257 ราย และมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ อุตสาหกรรม
โลหะภัณฑ์ อุตสาหกรมพลาสติกและโพลีเมอร์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็น
ต้น การลงทุน ครั้งสาคัญนี้ จาเป็ น ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ บรรลุ
เป้ าหมาย อีกทั้ งยั งจ าเป็ น ต้องอาศั ยบุ คลากรที่ มีค วามรู้ทั กษะ และความสามารถที่ เหมาะสมกั บ
ประเภทอุ ต สาหกรรม ไม่ ว่าจะเป็ น อุ ตสาหกรรมที่ กาลั งจะเปลี่ ย นแปลงไป (First S-curve) หรื อ
อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-curve) โดยมีประมาณการความต้องการด้านบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานระหว่างปี 2562-2566 ทั้งสิ้นมากกว่า 475,000 คน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตมีความต้องการด้านบุคลากรทั้งสิ้นมากกว่า 100,000 คน
11.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้า
และบริการ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ที่ สาคัญคือการ
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่ งขั น ของประเทศทั้ งด้ านการค้ า การลงทุ น และการบริ ก าร โดยค านึ งถึ งการเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบี ยบ รวมทั้ง
ปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สถาบันการศึกษาจาเป็นต้อง
ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการด้านแรงงานดังกล่าว
11.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.25602564) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยต้องการให้หน่วยงานภาครัฐร่วมดาเนินการ
กับภาคเอกชนปรับปรุงกรอบหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่ต้องการให้ผลิตบุคลากร
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ด้านโลจิส ติกส์ ในทุกสาขาอาชีพให้ ส อดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และสนับสนุนความ
ร่วมมือกับเครือข่ายเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน และพัฒ นาระบบส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อให้กาลังคนด้านโลจิสติ กส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และคานึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิ บั ติ งาน และนอกจากนี้ ผ ลของการประเมิ น หลั ก สู ต ร (มคอ.7) ด้ า นความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการที่บัณฑิตทางานอยู่ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการให้บัณฑิตผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์หรือสถานที่ที่มีการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการทางานจริงได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนเหนื อ ล่ าง 1 ประกอบด้ ว ย 5 จั งหวั ด คื อ พิ ษ ณุ โลก ตาก
อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ถั่วเหลือง และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์กลางเชื่ อมโยงกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นตามแนวพั ฒ นา East-West Economic Corridor โดยมี จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น เมื อ ง
ศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก
เชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์
และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคม
ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บ
กักน้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อย
จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็ง
ที่ มีศักยภาพทางการเกษตร และการท่องเที่ยว โดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้โอกาสด้านศักยภาพ
ที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม NorthSouth Economic Corridor
และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่จังหวัดตากและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561-2564 ที่
สาคัญ ดังนี้
(1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่าง
ยั่งยืน โดยสนับสนุน แนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการ พัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุน
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ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด
(2) พัฒ นาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และ
ประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสาคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการ
ทางค้าและการบริ การภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒ นาสิ่งอานวยความ
สะดวก และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การค้ าและการบริก าร โดยมี จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่
ของกลุ่มจังหวัด พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และบุคลากรของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็น
ศูน ย์ กลางการบริ การสี่ แ ยกอิน โดจีน และเสริมสร้างความร่ว มมือ ในระดับ พื้ นที่ เพื่ อ ขยายการค้ า
ชายแดน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรม
โลจิสติกส์ เพื่อสนองความต้องการกาลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาครัฐและเอกชน โดย
กาลังคนที่ผลิตนั้นต้องมีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์ในด้านการบริหารจัดการ การวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา ทักษะการปฏิบัติการ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะ
ไปปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศ
ทางการจัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
สังคม การทานุบารุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การให้
คาปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
การพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น และการเตรียม
ความพร้อมของบุ คลากรและนั กศึกษา ด้านการศึกษา ศิล ปะและวัฒ นธรรมให้ ส อดคล้องกับการ
รองรับ เงื่อนไขของประชาคมอาเซียน รวมทั้งการที่จังหวัด อุตรดิตถ์มีด่านการค้าที่ส าคัญ เชื่อมต่อ
ระหว่ างไทยลาวซึ่งถื อ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ส าคั ญ ของการพั ฒ นาประเทศ ดั งนั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมโลจิสติกส์ จึงถือเป็นกลยุทธ์ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพันธกิจข้างต้ น
โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวางแผนและแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะอื่น ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ดังนั้นจึงมี
ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นไปในลักษณะของการร่วมมือในด้าน
การเรียนการสอน การใช้สถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตามความสนใจของแต่ละคนเป็นรายวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจั ดการเรี ยนการสอนนั้น ต้องมีการประสานงานกับ คณะต่างๆ ที่จัดรายวิช าซึ่ง
นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร
และอาจารย์ ผู้ ส อนซึ่ งอยู่ ต่ างคณะ เพื่ อ ก าหนดเนื้ อ หาและกลยุท ธ์ ก ารสอนตลอดจนการวัด และ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ และติดตามความสอดคล้องของ
หลักสูตรจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นวิ ศ วกรรมโลจิ ส ติ ก ส์
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวางแผนและแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ เพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรมุ่งเน้น ถึงการพัฒ นาด้านโลจิสติกส์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ รวมถึงการพัฒ นาระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ านคลั ง สิ น ค้ า การขนส่ ง เทคโนโลยี ด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ รวมถึ ง
โลจิสติกส์ด้านการเกษตร
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ และในสังคม สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ และทฤษฏีด้าน
โลจิสติกส์ และนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ยังสามารถนาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับโลจิสติกส์ได้
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มศี ักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยนาหลักการที่
เรีย นมาไปประยุ กต์กับ สถานการณ์ จริงได้ทุ กสถานการณ์ และอ้างอิงได้อ ย่างเหมาะสม และต้อ ง
ตระหนักในสิ่งแวดล้อม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามเป็นผู้นา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้ในทางธุรกิจและประยุกต์กับ
การดารงชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาโลจิสติกส์ที่
กระทรวง ศึกษาธิการกาหนด
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐและเอกชน

2. พัฒนาบุคลากรสายผู้สอน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาโลจิสติกส์
2. ติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
3. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการกาลังคนใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
4. พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานทางการศึกษา
โดยมีการประชุมความร่วมมือ
หรือการวิพากษ์หลักสูตร
1. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการฝึกอบรม การศึกษาต่อ
การจัดทาผลงานทางวิชาการ
2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสถาบัน เช่น การศึกษา
ดูงาน การเชิญผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ความรู้
3. สนับสนุนให้เกิดโครงการการ
บริการวิชาการ โครงการวิจัย
และโครงการความร่วมมือกับ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม
1. จัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ผลการดาเนินงานหลักสูตร
จากมคอ.7
- รายงานการประเมินผล
หลักสูตร
- เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานการสารวจความ
ต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิต
- ผลการวิจัยหลักสูตรที่
แสดงถึงความต้องการ
หลักสูตรหรือความต้องการ
ของสังคมท้องถิ่นหรือความ
ต้องการในการประกอบ
อาชีพ
- โครงการพัฒนาคณาจารย์
- รายงานผลการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม การประชุม
สัมมนาของคณาจารย์
- ผลงานทางวิชาการ
- ผลงานวิจัย
- โครงการการบริการ
วิชาการ
- โครงการความร่วมมือกับ
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคอุตสาหกรรม
- แผนการบริหารการสอนที่
มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุกตามกรอบมาตรฐาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

4. การบริหารทรัพยากรการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
ด้านโลจิสติกส์ โดยได้รับจาก
ฝึกอบรมและจากประสบการณ์
การทางานจริง สามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงได้
2. การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จัดหาหนังสือในสาขาวิชา
โลจิสติกส์และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเพียงพอกับจานวน
นักศึกษา
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน
3. มีการสารวจความต้องการ
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ใน
หลักสูตรตลอดจนมีการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- โครงการการจัดการเรียน
การสอนที่มีการบูรการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

- จานวนเอกสาร ตารา และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
- มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน
และพอเพียง
- ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อทรัพยากรการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก
ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การลงทะเบี ยนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตฯ หรือศิลป์-คานวณ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากผลสรุ ป ข้ อ เสนอแนะรายวิ ช าจากมคอ.7 พบว่ านั ก ศึ ก ษาใหม่ มี ปั ญ หาพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษามีความ
แตกต่างกันจึงทาให้นักศึกษาพบปัญหาในการเรียน และไม่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับปัญหาในงาน
ด้านวิศวกรรมและโลจิสติกส์ได้
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ย วกับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทาง
หลั ก สู ต รวิศวกรรมโลจิ ส ติ กส์ ได้ จั ดให้ มี อบรมเพื่ อ เตรียมความพร้อมก่ อนเรีย นให้ กับ นั ก ศึก ษาใน
หลั กสู ตร และมีการสอนเสริ มให้ กับนั กศึกษานอกช่ว งเวลาเรี ยน พร้อมทั้ งจัดให้ นักศึ กษารุ่นพี่ ให้
คาแนะนาและสอนเสริมให้ รุ่น น้อง และทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ มีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาประจากลุ่มนักศึกษา จัดชั่วโมงสาหรับให้คาปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาหรือ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

30

30
30

30
30
30

30
-

60
-

90
-

30
30
30
30
120
30

2568
30
30
30
30
120
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
หน่วย : บาท
หมวดเงิน
2564
240,000

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2565
2566
2567
480,000
720,000
960,000

รายรับ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
(ก) งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
530,000
970,000 1,100,000 1,203,000
ค่าใช้สอย
50,000
70,000
85,000
95,000
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
20,000
30,000
40,000
50,000
รวมงบดาเนินการ
600,000 1,070,000 1,225,000 1,348,000
(ข) งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
40,000
40,000
40,000
40,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
40,000
40,000
40,000
40,000
รวมทั้งสิ้น (ก+ข)
640,000 1,110,000 1,265,000 1,388,000
งบประมาณในการดาเนินการและงบลงทุนต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี เป็นเงิน 16,300 บาท

2568
960,000
1,203,000
95,000
50,000
1,348,000
40,000
40,000
1,388,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
รายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
บังคับเรียน
24 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
15 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า
103 หน่วยกิต
1) วิชาแกน
35 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
49 หน่วยกิต
3) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา
รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละหลักมี
ความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้ยึดหลักการ
จาแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมายดังนี้
1
2 3 4 5 6 7
X
X X X X X X
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 4
หมายถึง ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
704 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ตัวเลขลาดับที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
7041 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
7042 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
7043 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
7044 หมายถึง รายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 กลุ่มสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้
704_1 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
704_2 หมายถึง กลุ่มวิชาโลจิสติกส์
704_3 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการ
704_8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
704_9 หมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา
ตัวอย่าง
7043201 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6)
หมายถึง วิชา 7043201 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เป็นรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ ระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3 อยู่ในกลุ่มวิชาโลจิสติกส์ จานวน 3
หน่วยกิต แบ่งเป็ นทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน
สาหรับการกาหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องระบบ
รหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน
(1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน
0001102
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
(1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน
0001209
ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001106
ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001109
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001108
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
(2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
(2.1) เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0001201
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
0001203
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

30 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
0001105
สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
0001110
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision-Making
0001204
ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
Philosophy and Religion for Life
0001205
นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation and Aesthetics
0001206
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
History and Development of the Modern World
0001207
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
0001208
ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
Designing Your Life with Science
0001211
นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
Innovation for New Generation
0001212
ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
Feng Shui in Daily Life
0001213
การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Fashion Personality Development
0001214
พลเมืองยุคดิจิทัล
Digital Citizenship
0001215
การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
(1) วิชาแกน
1552634
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English for Engineers
4011105
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
4011106
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers I
4011107
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers II
4011108
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers II
4091607
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
Basic Mathematics Engineering
4092605
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
7001101
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
7001102
การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
Basic Engineering Practice
7001104
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
Computer Programming for Engineers
7001106
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
7002103
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering
7043308
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
Experimental Design for Engineers

103 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
7042102
การจัดการวิศวกรรม
Engineering Management
7042104
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
7042201
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
7042301
การวิจัยดาเนินงานในงานโลจิสติกส์
Operations Research in Logistics
7042302
การออกแบบและวางผังโรงงาน
Plant Layout and Design
7043101
การจัดการปฏิบัติการสาหรับโลจิสติกส์
Operations Management for Logistics
7043201
การขนส่งและการกระจายสินค้า
Transportation and Distribution
7043203
ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
Logistics Information Systems
7043210
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สาหรับโครงการด้านโลจิสติกส์
Economic Analysis for Logistics Project
7043211
การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management
7043212
การออกแบบระบบคลังสินค้า
Warehouse System Design
7043213
ระบบโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
Logistics System for Agricultural Industry
7043303
การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Control
7043307
การศึกษาการทางาน
Work Study
7043901
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
Logistics Engineering Project I
7044203
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodel Transport

49 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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7044901

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
Logistics Engineering Project II

(3) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
7043102
การจาลองแบบปัญหาสาหรับโลจิสติกส์
Simulation Modeling for Logistics Problem
7043206
ระบบขนถ่ายวัสดุ
Material Handling System
7043208
การวางแผนและควบคุมการผลิตสาหรับโลจิสติกส์
Planning and Production Control for Logistics
7043209
โลจิสติกส์สาหรับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
Logistics for International and Border Trade
7043214
ระบบบรรจุภัณฑ์
Packaging System
7043305
การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
7044101
การบริหารโครงการ
Project Management
7044201
กฎหมายขนส่งและพิธีการศุลกากร
Transportation Laws and Customer Procedures
7044204
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์
Human Resource Management in Logistics
7044302
โลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล
Logistics in the Digital Age
7044902
ประเด็นสาคัญทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Current Issue in Logistics Engineering

3(0-6-3)

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน
บังคับเรียน
7043801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Preparation for Field Experience Training
in Logistics Engineering
เลือกเรียน
7044802
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Field Experience in Logistics Engineering
7044801
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Cooperative Education in Logistics Engineering

7 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

6 หน่วยกิต
6(0-36-0)
6(0-36-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอนโดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.5 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx
4011105
4011106
4091607
7001101
7001102

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม
การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
19 หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4011107
4011108
4092605
7001106
7042102

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
การจัดการวิศวกรรม
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน

วิชาบังคับ
ก่อน

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
4011105
วิชาแกน
4011106
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx
7002103
7042201
7043101

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการปฏิบัติการสาหรับ
โลจิสติกส์
การวิจัยดาเนินงานในงาน
โลจิสติกส์
วิศวกรรมความปลอดภัย
รวม

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

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

7042301
7042104

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
7001104
7042302
7043210
7043307
xxxxxxx

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกร
การออกแบบและวางผังโรงงาน
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สาหรับ
โครงการด้านโลจิสติกส์
การศึกษาการทางาน
วิชาเลือกเสรี
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน

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

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเลือกเสรี

วิชาบังคับ
ก่อน

วิชาบังคับ
ก่อน
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx
7043211
7043201
7043212
7043308
xxxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการสินค้าคงคลัง
การขนส่งและการกระจายสินค้า
การออกแบบระบบคลังสินค้า
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกน
วิชาเลือกเสรี

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7044203 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
7043203 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
7043213 ระบบโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม
เกษตร
7043303 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงาน
อุตสาหกรรม
7043901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

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

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

1(0-2-1)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก

วิชาบังคับ
ก่อน

วิชาบังคับ
ก่อน
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
7044901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
7043801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 7043901
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านเลือก

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7044802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์
หรือ
7044801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
โลจิสติกส์
รวม

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

6(0-36-0)
หรือ
6(0-36-0)
6 หน่วยกิต

วิชาบังคับ
ก่อน

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับ
ก่อน

วิชาฝึกประสบการณ์ 7044801
วิชาชีพ
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิง
บวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้สาเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธีการ
อ่านจับ ใจความจากงานเขีย นประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับ
ใจความโดยใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียด
และสรุปประเด็นสาคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัต รที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา สาเนียง
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
0001103

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จาก
การฟังเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา การสนทนา คาบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ ภาษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้คาแนะนา กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุ
ผลได้ การนาเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพื่อหาใจความสาคั ญและ
จับประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001104

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภ าษาอังกฤษในการพูดและสนทนาเชิง
เทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์
ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้
คุณ ค่าและการสั มผั สความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขั บร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และ
เนื้อหาของเพลงแต่ละประเภท การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์
หลั ก ทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ ในงานทั ศ นศิ ล ป์ หลั ก การทางทั ศ นธาตุ หลั ก การจั ด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน จัดทาผลงานทางศิลปะ
นาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ
0001106

ความเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิ ทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม
กฎ กติ ก าของสั ง คม กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รู ป แบบการปกครอง อุ ด มการณ์ วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมื องไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิต
อาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการ
ปฏิบัติจิตอาสา และจิตสาธารณะ
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001107

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

0001108

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง
เพื่อบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาพฤติกรรม
ต่างๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุ ขภาวะใน
ด้านที่สาคัญ
0001109

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิ ด และหลั ก การของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ การประยุ ก ต์ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจาวัน
ได้ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นา
อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision-Making
การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามลาดับขั้นการดาเนินการตัวเลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์และการ
เลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
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0001201

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือ
ข้อความสั้น การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ของญี่ปุ่นใน
ปัจจุบัน
0001202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาระบบเสี ยงภาษาจีนกลาง อ่านพิ นอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน คาศัพท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน การเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยัญ ชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้ วอ่านออกเสี ยง และ
เขียนคาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
0001204

ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของ
ชีวิต สั งคม โลก นั กคิดและศาสนาของโลก เพื่อการดารงชีวิตให้ นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และ
วิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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0001205

นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation and Aesthetics
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพั ฒ นาอย่างยั่งยืน มีทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
มีทัศนคติ สานึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0001206

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of the Modern World
เรียนรู้ป ระวัติความเป็ นมาของอารยธรรมและวิวัฒ นาการของมนุษ ยชาติโดยทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มี
จิตสานึกสาธารณะ เปิ ดโลกทัศน์ ใหม่ให้ กว้างขวางขึ้น เพื่อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับ
อนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา
ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้าประกัน จานอง
จานา ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
บทบาทของวิท ยาศาสตร์ที่ มีต่อมนุษ ย์และเอกภพ พลั งงาน สิ่ งแวดล้ อม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ
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0001209

ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurs
สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิด
ในการทาธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการทาธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน การ
ทางบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ
0001210

ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการนาเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
0001211

นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของมนุ ษ ย์ การบู ร ณาการสาระความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ
การตั้งค าถาม การหาข้อมูล การวิเคราะห์ ห าเหตุผ ล ข้อ ค้น พบใหม่ การสร้างนวัต กรรมใหม่เพื่ อ
แก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
ทฤษฎีฮวงจุ้ย เบื้ องต้น วิวัฒ นาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ยาม แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจาก
หลักฮวงจุ้ยเพื่อนามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น
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0001213

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
การพัฒ นาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุ ก ต์ กั บ เทรนด์ แ ฟชั่ น ให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม สถานการณ์ สั งคม ในยุ ค ปั จ จุ บั น สู่
บุคลิกภาพใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
0001214

พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและ
กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสาร
สนเทศและดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการดาเนิ นชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
พลเมืองที่มีส่วนร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล
0001215

การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิต
ดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยน
ความคิดมาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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1552634

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
การนาเสนอโครงการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม การอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การพูด
แลกเปลี่ยนและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการทางานของวิศวกร เพื่อ ให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาเรียน
4011105

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011106

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตั ม และพลั งงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011107

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศ นศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ทฤษฎี ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอมและ
นิวเคลียส
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4011108

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิ บั ติก ารฟิ สิ กส์ ส าหรับ วิศ วกร 1ปฏิ บัติ การเกี่ยวกับ ไฟฟ้ าสถิ ต แม่เหล็ ก -ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส
4091607

พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Basic Mathematics Engineering
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชันตัวแปรเดียว การหาอนุพันธ์
และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เวกเตอร์ใน
ปริภูมิสามมิติ เรขาคณิตในปริภูมิสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว
4092605

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์
ของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร ปริ พั น ธ์ ต ามเส้ น และพื้ น ผิ ว สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เบื้ อ งต้ น อุ ป มั ย เชิ ง
คณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม
7001101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย
ภาพสามมิ ติ แผ่ น คลี่ การก าหนดขนาดพิ กั ด ความเผื่ อ การสเก็ ต ภาพ การใช้ ภ าพแยกชิ้ น และ
ภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
7001102

การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
3(1-4-4)
Basic Engineering Practice
ปฏิบั ติ งานพื้ น ฐานทางด้านวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ เครื่องมือทั่ว ไป เครื่องมือวัด
เครื่องมือกลพื้นฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้อ งต้น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
พื้นฐาน งานเชื่อม งานประกอบและจรรยาบรรณวิศวกร
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7001104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
Computer Programming for Engineers
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม ชนิดของ
ข้อมูลและตัวแปร ตัวดาเนินการ คาสั่งตัดสินใจ คาสั่งทางานแบบวนรอบ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ฟังก์ชัน
7001106

สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐาน การใช้กระบวนการทางสถิติเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และการประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรม
7002103

การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Engineering
ผลเฉลยแบบอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลการแปลง
ลาปลาซ การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ ชันตัวแปรเดียวในวิศวกรรม การประยุกต์รูปแบบ
ไม่กาหนดในงานวิศวกรรม การประยุกต์อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรในงาน
วิศวกรรม
7043308

การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Experimental Design for Engineers
แนวความคิ ด และหลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของการออกแบบการทดลอง กลวิ ธี ก าร
ออกแบบการทดลอง การประยุกต์ใช้การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ วิธีแฟคทอเรียล วิธีแบบผิวสะท้อน วิธีการทากูชิ การวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนาการออกแบบการทดลองไปใช้กับปัญหาทาง
วิศวกรรม
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7042102

การจัดการวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
หลักพื้นฐานการจัดการวิศวกรรม การวางแผน การจัดองค์การ ความปลอดภัยใน
งานวิ ศ วกรรมเบื้ อ งต้ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมและ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น การผลิตและการปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ หลักการตลาดและการกระจาย
สินค้า การจัดการกรีนโลจิสติกส์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารโครงการ
เพื่องานวิศวกรรม
7042104

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(2-2-5)
Safety Engineering
หลักการพื้นฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม อันตรายและอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน การสอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ และ
การควบคุมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สถิติของอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยใน
การขนส่งและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
7042201

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กิจกรรมโลจิสติกส์ การจัด การซัพพลายเออร์ การ
จัดการสินค้าคงคลัง ระบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ การ
จั ด การความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า การบริ ก ารส่ ง คื น สิ น ค้ า การจั ด การโซ่ อุ ป ทานและการประเมิ น
ประสิทธิภาพด้วย SCOR Model และกรณีศึกษา
7042301

การวิจัยดาเนินงานในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Operations Research in Logistics
การจัดรูปแบบของปัญหา การสร้างและหาผลลัพธ์ของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
การโปรแกรมเชิ ง เส้ น ปั ญ หาการขนส่ ง ปั ญ หาการจั ด เส้ น ทาง ตั ว แบบสิ น ค้ า คงคลั ง และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
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7042302

การออกแบบและวางผังโรงงาน
3(3-0-6)
Plant Layout and Design
แนวคิดในการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นสาหรับการออกแบบโรงงาน
การออกแบบแผนผัง การวางแผนสิ่งอานวยความสะดวก เครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต
การขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การเลือกและการตัดสินใจเกี่ยวกับทาเลที่ตั้งโรงงาน ปัญหา
และกรณีศึกษาด้านการออกแบบและวางผังโรงงาน
7043101

การจัดการปฏิบัติการสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Operations Management for Logistics
ลักษณะและความสาคัญของการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิต เทคนิคการ
พยากรณ์ การตัดสินใจสาหรับการผลิต การวางแผนการผลิต การกาหนดตารางการผลิต การควบคุม
การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการพัสดุคงคลัง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7043202

การขนส่งและการกระจายสินค้า
3(2-2-5)
Transportation and Distribution
บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ประกอบของระบบการขนส่ง
วิ วั ฒ นาการการขนส่ ง รู ป แบบการขนส่ ง และประเภทของผู้ ประกอบการขนส่ ง การเลื อ ก
ผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่ง
การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการขนส่ง การพิจารณาความเหมาะสมต้นทุนค่าขนส่ง
อัตราค่าระวางการให้บริการขนส่งในแต่ละรูปแบบการขนส่ง เอกสารในการขนส่ง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ง และกรณีศึกษา
7043203

ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Logistics Information Systems
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี ต่ อ ระบบการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่
อุปทาน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการจัดการ Big Data เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การจั ด การอุ ต สาหกรรมและโลจิ ส ติ ก ส์ การค านวณเชิ ง ตั ว เลขและสถิ ติ การแก้ ไขปั ญ หาจาก
แบบจาลองด้านโลจิสติกส์
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7043210

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สาหรับโครงการด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Economic Analysis for Logistics Project
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โครงสร้างต้นทุนและต้นทุนโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและกาไรค่าของเงินตามกาลเวลาค่าเสื่อมราคา การตัดสินใจ
ลงทุนโครงการ การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน และกรณีศึกษา
7043211

การจัดการสินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Management
ระบบของสิน ค้าคงคลั ง แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบสินค้าคงคลั ง การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการของสินค้าและเวลานา เทคนิคการแก้ไขปั ญหาการ
จัดการสินค้าคงคลัง และกรณีศึกษา
7043212

การออกแบบระบบคลังสินค้า
3(3-0-6)
Warehouse System Design
บทบาทของคลังสินค้า การออกแบบและวางผังคลังสินค้า การวางแผนการไหลของ
สินค้า การออกแบบชั้นวางสินค้า อุปกรณ์ในคลังสินค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การบริหารคลังสินค้าพื้นฐาน (Warehouse Management System : WMS) การตัดสินใจเลือกใช้
ระบบบริหารคลังสินค้าให้เหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรม และกรณีศึกษา
7043213

ระบบโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Logistics System for Agricultural Industry
บริบทอุตสาหกรรมเกษตร กระบวนการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเกษตร การจัดเก็บ
บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร การขนส่งสินค้าเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์
สาหรับ อุตสาหกรรมเกษตร ห่ วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) การวิเคราะห์ โซ่อุปทานอุตสาหกรรม
เกษตร และกรณีศึกษา
7043303

การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการของการควบคุ ม คุ ณ ภาพ เทคนิ ค การควบคุ ม และการ
ตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม วิศวกรรมความเชื่อถือไดในการผลิต
การประกันคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
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7043307

การศึกษาการทางาน
3(3-0-6)
Work Study
ความหมาย หลักการและแนวคิดในการศึกษาการทางาน การศึกษาวิธีการทางาน
แผนภูมิการบันทึกการทางาน การปรับปรุงการทางานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว การวัดผล
งาน เทคนิคของการวัดผลงาน และแผนการใช้ค่าแรงจูงใจ
7043901

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
1(0-2-1)
Logistics Engineering Project I
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และเตรี ย มหั ว ข้ อ โครงงานวิศ วกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ การวางแผนและ
ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การสร้างและเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม
7044203

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(2-2-5)
Multimodel Transport
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้า การขนส่งทางอากาศ
และการขนส่งทางราง ต้นทุนในการเปลี่ยนโหมดการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
การขนส่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานและส่ ว นประกอบที่ ช่ ว ยในการด าเนิ น การขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป
แบบอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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7044901

โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
3(0-6-3)
Logistics Engineering Project II
วิชาบังคับก่อน : 7043901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
ปฏิบัติการโครงงานที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยเน้นการสร้างผลงานอันเกิด
ประโยชน์ ต่ อท้ อ งถิ่ น และสั งคม น าเสนอผลงานที่ ได้ รับ จากโครงงานในรูป แบบการบรรยายและ
ปริญญานิพนธ์
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7043102

การจาลองแบบปัญหาสาหรับโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Simulation Modeling for Logistics Ploblem
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจ าลองระบบงานในรู ป แบบต่ า งๆ การสร้ า งและวิ เคราะห์
แบบจาลอง และการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจาลองแบบปัญหา ระบบแถวคอย การผลิต
การเดินทางและการขนส่งในงานด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสาหรับระบบลาเลียงสินค้า การวิเคราะห์
แบบจาลองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
7043206

ระบบขนถ่ายวัสดุ
3(2-2-5)
Material Handling System
หลักการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ ปัญหาและการเลือกวิธีขนถ่าย
การออกแบบระบบขนถ่ายแบบสายพาน แบบถาด แบบไหลต่อเนื่อง แบบกะพ้อลาเลียง แบบเกลียว
หมุน แบบรางสั่น แบบโซ่ลาเลียง แบบลูกกลิ้ง และแบบนิวแมติกส์
7043208

การวางแผนและควบคุมการผลิตสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Planning and Production Control for Logistics
ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต องค์ประกอบของการผลิ ตในกิจการทาง
โลจิสติกส์ การจัดตารางการผลิต การจัดสมดุลการผลิตและการควบคุมการผลิต ระบบการผลิตแบบ
ผลัก ระบบการผลิตแบบดึง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7043209

โลจิสติกส์สาหรับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
3(3-0-6)
Logistics for International and Border Trade
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าชายแดนและกฎระเบียบ
กฎหมายทางการค้าและว่าด้วยเรื่องการนาเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการชาระเงิ น การจัดการ
เกี่ ย วกับ การน าเข้ าส่ งออก ข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุนในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
7043214

ระบบบรรจุภัณฑ์
3(2-2-5)
Packaging System
หลั กการของระบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ หน้ า ที่ แ ละความส าคั ญ ของระบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใน
อุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง
การวางแผนและวิ เคราะห์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง เสริ ม การตลาด การใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
กรณีศึกษา
7043305

การบริหารการจัดซื้อ
3(3-0-6)
Purchasing Management
บทบาทการจัดซื้อและจัดหา นโยบายในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ
และสินค้าสาเร็จรูป การคัดเลือกและประเมินผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ การวางแผนการจัดซื้อ
รายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ส่งสินค้าและวัตถุดิบ กลยุทธ์
การจัดซื้อในงานโลจิสติกส์และการประเมินผลการจัดซื้อ
7044101

การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
แนวคิ ด หลั กการและเทคนิ ค เครื่อ งมื อ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การบริห ารโครงการ การ
ออกแบบ การวางแผน การดาเนินโครงการและการประสานความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรและภายนอกให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ การประเมินผลโครงการเพื่อการตัดสิ นใจ กรณี ศึกษาจาก
หน่วยงานต่างๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7044201

กฎหมายขนส่งและพิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
Transportation Laws and Customer Procedures
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าแต่ละรูปแบบ การประกันภัย
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ กระบวนการนาเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ การชาระเงินและเงื่อนไขการชาระ
เงิน กรณีศึกษาจากหน่วยงานพิธีการศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7044204

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Human Resource Management in Logistics
ความหมาย ทฤษฎีและหลักการในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และทรัพยากรมนุษย์ในสายงาน
โลจิสติกส์
7044302

โลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล
3(3-0-6)
Logistics in the Digital Age
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ ขอบเขตยุคดิจิตอล เทคโนโลยีและ
น วั ต กรรม Big Data Internet of Thing (IoT) ระบ บ ขน ส่ งที่ ช าญ ฉล าด (Smart Mobility)
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล การเพิ่มศักยภาพและ
การแข่งขันธุรกิจโลจิสติกส์ในยุคดิจิตอล วิเคราะห์และอภิปรายผลของงานวิจัย บทความเชิงวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกรณีศึกษา
7044902

ประเด็นสาคัญทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Current Issue in Logistics Engineering
กรณี ศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ วิเคราะห์ แ ละอภิ ป รายกรณี ศึ กษาทางโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
โซ่อุปทานต่างๆ ทั้งที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลว
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7043801

การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
1(0-2-1)
Preparation for Field Experience Training in Logistics Engineering
การเตรีย มตัวเพื่ อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลั กการและแนวคิดเกี่ยวกับ
สหกิจศึกษา การเลื อกสถานประกอบการและตาแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
ปฏิบัติงาน ทักษะวิชาชีพ การเขียนโครงการหรือผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและ
การนาเสนอผลงาน โดยมีกระบวนการการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
7044801

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
6(0-36-0)
Cooperative Education in Logistics Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7043801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์
นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวไม่น้อยกว่า 16
สัป ดาห์ ตามกระบวนการสหกิจศึกษา จัดทารายงานเพื่อพั ฒ นาวิชาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมายใน
รูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการนาเสนอและประเมินผลโดยผู้นิเทศและ
อาจารย์นิเทศ
7044802

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
6(0-36-0)
Field Experience in Logistics Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7043801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามา ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ การจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงาน
นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร มี การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์
นิเทศและสถานประกอบการ
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

อาจารย์

2

อาจารย์

3

อาจารย์

4

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

อาจารย์

ชื่อ-สกุล /
เลขประจาตัวประชาชน

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
เดิม ใหม่

คุณวุฒิ-สาขา
สถาบันทึส่ าเร็จการศึกษา/ปีที่

ผลงานทาง
วิชาการ

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544
นายปริญญา ดีรัศมี
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544
นางสาวอิสริยพร หลวงหาญ บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2545
นายดุษฎี บุญธรรม
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547
นายสิทธินันท์ ทองศิริ
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 2544

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

12

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

12

นางภัทร์อร ฟองสินธุ์
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

1

อาจารย์

นางวราภรณ์ ชนะพรมมา

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายอดุลย์ พุกอินทร์

3

อาจารย์

นายวาทิต วงษ์ดอกไม้

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวศุทธินี กล่อมแสร์

5

รองศาสตราจารย์

นายกันต์ อินทุวงศ์

วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Ph.D. (Industrial Education)
Panjab University, India
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
เดิม
ใหม่
6

6

6

9

3

9

6

6

6

6
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3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

อาจารย์

นายบุญทรัพย์
พานิชการ

2

-

นายสัญญวิทย์
เศรษฐโภคิน

สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ก.ด. (การจัดการดุษฎีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.ม. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สถานที่ทางาน

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
เดิม ใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
1.5
โซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพ
นเรศวร

บริษัท บลูแอนไวท์
โปรเฟสชันแนล
โลจิสติกส์ จากัด

-

1.5

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้ บั ณ ฑิตมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริงของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้านก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดการศึกษาทางเลือก แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับตนเอง ประกอบด้วย
(1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7044801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
1(0-2-1)
7044802
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
6(0-36-0)
(2) สหกิจศึกษา
7044801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
1(0-2-1)
7044803
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
6(0-36-0)
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ทางโลจิสติกส์ไปแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการ ตลอดจน
มีความเข้าใจในทฤษฎี และปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
4.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.1.5 มีการนาทักษะการบริหารงานด้านโลจิสติกส์มาปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางโลจิสติกส์ ออกแบบ และวางแผนจัดระบบต่างๆ เช่น ระบบ
คลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบและเครือข่าย
การขนส่ ง รวมถึ ง การน าเข้ า และส่ งออกสิ น ค้ าระหว่ างประเทศ โดยผสมผสานความรู้ท างด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ เข้าไว้ในหลักสูตรเดียวกัน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. สามารถบูรณาการความรู้ทางโลจิสติกส์ไปแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
2. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. สามารถนาเสนองานหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตทั้งหมด 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 ให้นักศึกษาทาการค้นคว้า หาข้อมูล จากเอกสาร
ทางวิชาการ หนังสือ ตาราเกี่ยวความรู้ทางโลจิสติกส์เพื่อสามารถนาไปเป็น หัวข้อวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางาน
ได้ในเบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีทักษะด้านการปฏิบัติการ

2. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงาน
ด้านโลจิสติกส์
3. มีทักษะด้านการประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Work–integrated Learning : WiL) เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์วิชาชีพตรงกับสาขาวิชาเอก ทาให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาตนเองและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
- หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
หลักสูตร เช่น การบริการวิชาการ การเป็นผู้ช่วยวิจัย เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การนาทฤษฏีต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ทาให้นักศึกษาเกิดทักษะด้านการปฏิบัติการในรายวิชาและงาน
ทางด้านโลจิสติกส์
- หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ พร้อมนาเสนอ
กรณีศึกษาและตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง
- หลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม
(2) มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
(3) มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
(4) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มีความตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
(2) สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
คุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
(2) ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
2.1.2 ด้านความรู้
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อการดารงชีวิต
อย่างรู้เท่าทัน
(2) มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิต
อย่างรู้เท่าทัน
(3) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
(4) มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่างของ
วัฒนธรรม
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2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
(2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียน
(3) ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
2.1.3. ด้านทักษะทางปัญญา
1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเชื่อมโยง
ความคิดอย่างองค์รวม
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดความ
ยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
(4) มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย
2 กลยุทธ์การสอนที่ใช่ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
(2) จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
(2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
(3) ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันประเมินผลงานร่วมกัน
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
(2) มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
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(3) มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม
(4) มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนในสังคม
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
การแสดงบทบาทสมมุติ การทางานเป็นทีมเป็นต้น
3. วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
(2) ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
(2) มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ
(3) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
(4) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
(5) มีความสามารถใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง
กันได้
2. กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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(1) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ
(2) ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีความขยัน มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(3) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(4) มีจิตสานึกที่ดี มีความเสียสละ มีน้าใจ และรู้รักสามัคคี
(5) สามารถปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
(6) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มี
ศีลธรรมในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรมีการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการมีคุณธรรม และจริยธรรม
ด้านการศึกษา โดยปลูกฝังให้นักศึกษามีการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมธรรมนุ บ ารุ ง ของหลั ก สู ต ร การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามโครงการพระราชด าริ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยมีความซื่อสัตย์ ต้องไม่กระทาการ
ทุจริตด้านการอ้างอิงเอกสารงานวิจัย การคัดลอกงาน หรือแม้กระทั่ งการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น เป็นต้น และด้านการสอนของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจะมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมในการสอนทุ กรายวิช าตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นั กศึกษารวมทั้งมีการจัดกิจ กรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนและการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมของหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(4) ประเมินจากการกระทาทุจริตในเรื่องต่างๆ
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2.2.2 ด้านความรู้
1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถนาไป
ประยุกต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(2) มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การของศาสตร์อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น หลั ก
เศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น โดยสามารถนามาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐาน
ของโลจิสติกส์
(3) มีการพัฒนาความรู้ด้านโลจิสติกส์ สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
การสอนในหลั กสู ตรเน้ นการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็ นส าคั ญ และการสอนที่เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ จริ งจากวิท ยากร ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ และเน้นการฝึกการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่างๆ โดยใช้หลักการวิชาการที่ได้
เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้
(2) สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่างๆด้านโลจิสติกส์ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียน สังคมและ
ประเทศชาติ
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาในงานด้าน
โลจิสติกส์
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(2) ในการเรียนการสอนมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้ า
ศึกษาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ดังนี้
(1) การประเมินจากการนาปัญหาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ในชั้นเรียน
(2) การประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การประเมินจากรายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์
(4) วิธีการทดสอบโดยใช้แบบประเมิน และการสอบสัมภาษณ์
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น ได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และสามารถปรับ ตั ว เข้ากั บ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะผู้นาที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอนในรายวิชาเน้นให้นักศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน
กับนักศึกษาในการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้ ที่จะต้องฝึกการทางานเป็นกลุ่ม การใช้หลักการการระดม
สมอง (Brainstorming) และสรุ ป ผลจากการระดมสมองไปใช้ ในการวางแผน เพื่ อ จั ด การปั ญ หา
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ
3. กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมจากการวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล และวิ เคราะห์ ก าร
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
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2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนการนาเสนอ
ข้อมูล
(3) มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพียงพอในการสื่อสาร
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ใ น
หลากหลายสถานการณ์ดังนี้
(1) การค้นคว้าบทความ งานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบสารสนเทศทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
(2) ใช้ทักษะทางด้านสารสนเทศในการค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ผลของปัญหาด้านโลจิสติกส์ และ
ปัญหาจาลองที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
3. กลยุ ท ธ์ ป ระเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และ
สถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 63 - 64
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 65 - 68
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
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1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

4.ทักษะ
3. ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
1 2 3 4 1 2 3 4
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รายวิชา
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1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้










































































































5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์

4.ทักษะ
3. ทักษะทางปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
1 2 3 4 1 2 3 4
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

4

5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

6

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
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1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
7001106 สถิติวิศวกรรม
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
7043308 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
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รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
7042102 การจัดการวิศวกรรม
7042104 วิศวกรรมความปลอดภัย
7042201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7042301 การวิจัยดาเนินงานในงานโลจิสติกส์
7042302 การออกแบบและวางผังโรงงาน
7043101 การจัดการปฏิบัติการสาหรับโลจิสติกส์
7043201 การขนส่งและการกระจายสินค้า
7043203 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
7043201 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สาหรับโครงการด้านโลจิสติกส์
7043211 การจัดการสินค้าคงคลัง
7043212 การออกแบบระบบคลังสินค้า
7043213 ระบบโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร
7043303 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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1

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

(มคอ.2) หน้า 69

1





2





3





4





5





6





1





2





3





1





2





3





1





2





3





5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  
  
  

















































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

7043307 การศึกษาการทางาน
7043901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
7044203 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
7044901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
7043102 การจาลองแบบปัญหาสาหรับโลจิสติกส์
7043206 ระบบขนถ่ายวัสดุ
7043208 การวางแผนและควบคุมการผลิตสาหรับโลจิสติกส์
7043209 โลจิสติกส์สาหรับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
7043214 ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์
7043305 การบริหารการจัดซื้อ
7044101 การบริหารโครงการ
7044201 กฎหมายขนส่งและพิธกี ารศุลกากร
7044204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์
7044302 โลจิสติกส์ในยุคดิจติ อล

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

7044902 ประเด็นสาคัญทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7043801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
7044801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
7044802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
สื่อสาร และ
ปัญญา
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกในการพิจารณา
หลักสูตร
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสม
ของรายละเอียดรายวิชา ข้อสอบและผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
2.2.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.4 สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
รวมทั้งข้อคิดเห็นของพี่เลี้ยงในสถานประกอบการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 วิเคราะห์ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการได้งานทา
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.4 การประเมินตาแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 มีระบบการฝังตัวของอาจารย์ใหม่ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการและสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย
2.1.4 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรจานวน 5 คน เป็ นผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและดาเนิ นการบริห าร
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ
ดังนี้
(1) วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
(3) ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(4) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดั บปริญญา
ตรีของแต่ละสาขา/วิชาเอก
3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่ง คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิช าการให้ แก่นั กศึกษาทุ กคน โดยนักศึกษาที่มีปั ญ หาในการเรียนสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มี ก ารส ารวจความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาในด้ า นแหล่ งข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ ต ารา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 การรับอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสอนรายวิชาในหลักสูตร
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
และต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษใหม่ จากบุคลากรของสถานประกอบการ อาจได้รับการ
ยกเว้นคุณวุฒิ ปริญ ญาโทและผลงานวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิ ขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์การทางานในหน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษที่ มาจากบุคลากรของ
สถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน จะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
และการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรีย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุง หลั ก สู ต ร
ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ ห ลั ก สู ต รบรรลุ เป้ า หมาย และได้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมงและให้สอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 มีการเลือกสรรจาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ องมี ส่ ว นร่ว มในการวางแผน การติ ด ตาม และทบทวน
หลั ก สู ต ร มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ในการออกแบบหลั ก สู ต ร ก ากั บ การจั ด ท ารายวิช า วางผู้ ส อนให้
เหมาะสมกั บ รายวิ ช า วางแผนในกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้
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6. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
มี ก ารประมาณการรายจ่ า ยต่ อ นั ก ศึ ก ษาหนึ่ ง คนต่ อ ปี และมี ก ารค านวณรายรั บ จาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของ
หลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มี ท รั พ ยากรเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส ามารถสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก งาน
สารสนเทศของคณะ ห้ องสมุดประจาคณะ และส านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย มีหนังสือตาราเฉพาะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้องเขียนแบบ ห้องผลงานของนักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าห้ อ งห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ าง ๆ ท าหน้ า ที่ อ านวยความสะดวกในการใช้
ทรัพยากร และดาเนินประเมินความเพียงพอในการใช้ โดยจัดทาสถิติจานวนทรัพยากรที่มี จานวน
ชั่วโมงต่อการใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประสานการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ สารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ปรับปรุงตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการ
หรือการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมาย

การดาเนินการ

จัดให้มีห้องเรียน
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้ง่ายอย่างมี
ห้องฝึกปฏิบัติการ ตลอดจน
ประสิทธิภาพ ในการสอน
ช่องทางการเรียนรู้ ที่
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือสนับสนุน
2. สถิติของจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้
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6.5 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
พัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในสาขา
อาชีพโดยการสนับสนุนให้มีการพัฒ นาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมนา และ
การศึก ษาดู งานด้านการจั ด การเรี ยนการสอนเชิ งบู รณาการกับ การท างานของบุ ค ลากรในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีทีผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ/อาจารย์ผู้ส อนรายวิช า ขอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
(3) สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
(4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมิน การสอนโดยนั กศึกษาทุ กปลายภาคการศึกษา โดยส านัก ทะเบี ยนและ
ประเมินผล
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งาน
ที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
(3) ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิน
ให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุรายละเอียดใน
เอกสารรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ยดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน
การสอบสั มภาษณ์ การสอบปฏิ บั ติ การสั งเกตพฤติก รรม การให้ ค ะแนนโดยผู้ ร่ว มงาน รายงาน
กิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การ
ประเมินของผู้จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทาได้โดยการ
สอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

