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ของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  
4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผล
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รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญ
ที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความม่ันใจ
ในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 

 
 
 

………………………………………….. 

 (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ) 
 



 
หน้า ข รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ จ 
สารบัญรูปภาพ ฉ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ซ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ญ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO 3 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 4 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 6 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 7 
 AUN QA Version 3 18 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 20 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 31 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 40 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 54 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 65 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 77 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 104 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 116 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 123 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 142 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 162 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 163 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 167 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
          ภาคผนวกที่ 1 

172 
173 

 รายการหลักฐานอ้างอิง 177 
  
 
 
 
 
 



 
หน้า ค รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงประเภทของผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

26 

ตารางท่ี 1.2 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ตารางท่ี 1.3 ผลสะท้อนของศิษย์เก่าที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ตารางท่ี 1.4 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

27 
 

28 
29 

ตารางที่ 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู้ ทักษะและทัศนคติ 
ตารางท่ี 2.2 ผลสะท้อนความต้องการของศิษย์เก่าที่มีต่อการจัดการศึกษา 
ตารางท่ี 2.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษา 
ตารางท่ี 2.4 ช่องทางการรับรู้ ของนิสิตแรกเข้า 

34 
34 
35 
38 

ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2554 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 42 
ตารางที่ 3.2 รายการและหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ส าหรับหลักสูตร พ.ศ.2559 44 
ตารางที่ 3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 45 
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2559 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 46 
ตารางที่ 3.5 แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 47 
ตารางที่ 3.6 รายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาชั้นปีที่ 4 52 
ตารางท่ี 4.1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

58 

ตารางท่ี 4.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน 62 
ตารางท่ี 5.1 ความสอดคล้องของวิธีการประเมินผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 67 
 ตารางที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตท้ัง 5 ด้าน  70 
ตารางที่ 5.3 ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เรียน 73 
ตารางที่ 5.4 การรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เรียน 75 
ตารางท่ี 6.1 ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 81 
ตารางท่ี 6.2 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 82 
ตารางท่ี 6.3 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 83 
ตารางท่ี 6.4 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 83 
ตารางท่ี 6.5 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 84 
ตารางท่ี 6.6 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 88 
ตารางท่ี 6.7 งานบริการวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 91 
ตารางท่ี 6.8 ก าหนดมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานของอาจารย์เพ่ือยกระกับคุณวุฒิ
การศึกษาและเข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

93 

ตารางท่ี 6.9 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 94 
ตารางท่ี 6.10 ผลเทียบเคียงการเผยแพร่ผลงานวิจัยปีการศึกษา 2560 
ตารางท่ี 8.1  ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปี พ.ศ. 2554 (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา) 

97 
106 

  



 
หน้า ง รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตารางท่ี 8.2   ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา) 

106 

ตารางท่ี 8.3  ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 106 
ตารางท่ี 8.4  ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 107 
ตารางท่ี 8.5  ข้อมูลจ านวนนิสิตที่รับเข้าโดยแบ่งตามประเภทการรับเข้า 108 
ตารางท่ี 8.6  สัดส่วนของนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 110 
ตารางท่ี 8.7  ผลการประเมินการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 111 
ตารางท่ี 9.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านอุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

118 

ตารางท่ี 9.2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

119 

ตารางท่ี 9.3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอ
และทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

120 

ตารางท่ี 9.4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย 
ตารางท่ี 10.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
ตารางท่ี 10.2 วิเคราะห์ผลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และ
ศิษย์เก่า มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
ตารางที่ 10.3 ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการประเมินผลผู้เรียนกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 
ตารางท่ี 10.4 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษา 
ตารางที่ 10.5 การเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
ตารางที่ 10.6 แสดงค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของพ่ีเลี้ยงแต่ละกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ต่อ
ความสามารถของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา 
ตารางที่ 10.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
2559 
ตารางท่ี 10.8 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตารางท่ี 10.9 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 10.10 แสดงให้เห็นถึงช่องทางการรับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วงเวลาการจดัเก็บข้อมูล 
และผู้รับผิดชอบ 
ตารางท่ี 11.1 ข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 11.2 แสดงจ านวนนิสิตที่จบการศึกษาและจ านวนนิสิตตกออก 
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สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตารางท่ี 11.3 แสดงจ านวนนิสิตที่จบการศึกษาและจ านวนนิสิตตกออก ของคู่เทียบเคียงคือ
หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2559 

148 

ตารางท่ี 11.4 ผลการเปรียบเทยีบสัดส่วนของนิสิตตกออก กับคู่เทียบเคียงภายในมหาวิทยาลยั 
ตารางท่ี 11.5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี ของคู่
เทียบเคียงคือหลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

149 
150 

 

ตารางท่ี 11.6 ผลการเปรียบเทียบสดัสว่นของการคงอยูแ่ละการจบการศกึษาของนิสติในหลกัสตูรปริญญา
ตรี กบัคูเ่ทียบเคียงภายในมหาวทิยาลยั 

151 

ตารางท่ี 11.7 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า ปีการศึกษา 2557-2559 152 
ตารางท่ี 11.8 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า ปีการศึกษา 2557-2558 กับคู่เทียบใน
หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 

153 

ตารางท่ี 11.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในผลงานวิชาการท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ประเภทโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิต 

155 

ตารางท่ี 11.10 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2557-
2559 

158 

ตารางท่ี 11.11 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2557-
2559 กับคู่เทียบในหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
ตารางท่ี 11.12 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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สารบัญแผนภูม ิ
 

 หน้า 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงสัดส่วนระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก
เสรี 

43 

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงสัดส่วนระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเอก 44 
แผนภูมิที่ 8.1 จ านวนผลงานนิสิตส่งเข้าประกวดโครงการสหกิจศึกษา 
แผนภูมิที่ 8.2 จ านวผลงานนิสิตที่ส่งเข้าร่วมวิชาการ  

113 
113 
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สารบัญรูปภาพ 
 

 หน้า 
ภาพที่ 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 25 
ภาพที่ 3.1 ภาพรวมแผนการสอนที่ก าหนดในหลักสูตร 2559 51 
ภาพที่ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 56 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า

ชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิต
เท่ากับ…462…….. คน อาจารย์ประจ า……5……….. คน คณาจารย์มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน……-…… คน รองศาสตราจารย์ จ านวน……-…… คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน……-…… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน……1……. คน  

งบประมาณในปี 2560 รวมทั้งสิ้น...6,949,149.37..บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
…2,922060.60…. บาท และเงินรายได้……4,027,088.77……บาท  
 

 ผลกำรประเมินทั้ง…10…..ตัวบ่งชี ้พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ.....4........... 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ....4..... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ....4..... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ....4..... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ....4..... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ....4..... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ....3..... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ....-..... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ....3..... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ....3..... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ....3..... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ....4..... 
 

 
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ   
องค์ประกอบที่ 1 – 11   

จุดเด่น ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560 
1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรย่อย พ.ศ.2559 
3. การแสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5. มีการน าบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมาใช้ในการเรียน 
6. การประเมินผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งการรับเข้า ระหว่างการศึกษา และการทดสอบก่อนส าเร็จ

การศึกษา 
7. มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8. การก าหนดมาตรฐานภาระงานที่สอดคล้องและครอบคลุม 
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9. คุณภาพของบุคลากรมีพัฒนาการสายวิชาการมากขึ้น 
10. มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
11. หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

ส าหรับการประกอบอาชีพ โดยมีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 
12. มีการน าข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตมาหาแนวทางและ

พัฒนาเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต 
13. การมีแผนและการด าเนินการงานจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน 
14. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
15. มีการเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตกับหลักสูตรใกล้เคียงภายในสถาบัน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560 

1. ขาดการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิต 
2. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตยังสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. เมื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน สามารถพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการให้ดีขึ้นได้ 
4. การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้ชัดเจนต่อเนื่อง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคกูับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตไดอย่าง
มั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์  และการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการมี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความรอบรู้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

 
ความส าคัญ 
  สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)จากนโยบายรัฐบาล
และความเชื่อมโยงกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิ
สติกส์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โลจิสติกส์เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรัฐและเอกชนร่วมมือกันในการส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์เป็นแบบบูรณการ
ครอบคลุมเชื่อมโยงทุกรูปแบบการคมนาคมขนส่งรวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือสนับสนุน  Trading Nation และการพัฒนา Digital 
Economyการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์จึงมีความส าคัญ ซึ่งต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการพัฒนาบุคลากรทาง
ธุรกิจส าหรับการค้าชายแดนยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคคลากรในสาขาโลจิสติ กส์ให้มีความสอดคล้อง
กับบริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค์ 

1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนที่มีความรู้และ
ความสามารถ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านการจัดการโลจิสติกส์ การวิจัยและนวัตกรรมทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 
 2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2 มีความรู้และความสามารถในการท างานด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
  2.3    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านชายแดน 
  2.4 มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการคิดแบบองค์รวม วิสัยทัศน์กว้างไกล 
พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
  2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้เป็นอย่างด ี
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcomes 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

     ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3) มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
3) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
4)      มีความรู้ในหลักการของศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย 

     หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพ้ืนฐานทางด้านการจัดการ 
     โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 

5) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
     รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ 

     สถานการณ์ 
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และแก้ปัญหา 

     ในสถานการณ์จริง ด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ 
      เป็นไทย 

2) มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม  
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 

 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
2)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ สถิติและ

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 
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โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 

ในรายละเอียดของหลักสูตรแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาพ้ืนฐาน (basic course )   
วิชาแกน (intermediate course)   วิชาเอกเลือก (specialized courses)  ในส่วนที่เป็นภาคบังคับ 
และส่วนที่เป็นการเลือก ( optional section logical) และ รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้อง  (seamless) ของรายวิชาพ้ืนฐาน (Basic) และรายวิชาเฉพาะ (Specialised 
courses )  ซึ่งท าให้ มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   

รายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐานกับรายวิชาที่
สร้างทักษะหรือความเฉพาะซึ่งไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบ่งเป็น กลุ่มวิชาภาษา วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิชาเลือก รวม 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น วิชาเฉพาะด้าน(แกน) วิชาเอกบังคับ วิชาเลือก รวม 100 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี มี 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 136 หน่วยกิต ดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  
ไม่น้อยกว่า 

 
4 

 
หน่วยกิต 

 1.3)กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 

 
7 

 
หน่วยกิต 

 1.4)กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   
ไม่น้อยกว่า 

 
4 

 
หน่วยกิต 

 1.5)กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 หน่วยกิต 

หมายเหตุ รายวิชากลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ให้เลือกเรียนให้ครอบคลุมกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า    100 หน่วยกิต 

 2.1)  วิชาแกน               30 หน่วยกิต 

 2.2) วิชาเอก              70 หน่วยกิต 

     2.2.1 ) วิชาเอกบังคับ               52  
     2.2.2)  วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า               18 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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จ านวนหน่วยกิตของเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะทั่วไป อยู่ในหมวดรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิจของเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะเฉพาะด้าน อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
รวม 100 หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้ามี) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่ประเมิน 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ประเมิน 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ประเมิน 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ประเมิน 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่ประเมิน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25540191102058 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

<<วุฒิตรง 
หรือ

สัมพันธ>์> 

ประเภท 
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์

ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล 

การ
เปลี่ยนแปลง 

คุณวุฒิ
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ท่ี

เปลี่ยนแปลง
ใหม่) 

1. นางอารยา สุนทรวิภาต DBA 
(Management) 

MBA 
(Management) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

2. นางสาวนรัญญา สิงห
ปรีชา 

บธ.ม.  
(การจัดการโลจิ

สติกส์) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

3. นางสาวอรุณี แสงวารี
ทิพย์ 

ปร.ด.  
(การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่

อุปทาน 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

4. นายธนยศ กุลฑล วท.ม. 
(การจัดการโลจิ

สติกส์) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ประจ า
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

5. นางสาวสายสุพร  ณ 
สงขลา 

M.Sc. 
(Marketing 

Management) 
บธ.บ (การจัดการ
การขนส่งระหว่าง

ประเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ประจ า
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
รอบเวลา 1 สิงหาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
1. นางอารยา สุนทรวิภาต DBA 

(Management) 
MBA 

(Management) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2. นายธนยศ กุลฑล วท.ม. 
(การจัดการโลจิ

สติกส์) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3. นายธัชนันท์ สังวาลย์ วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุสา

หการ) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

4. นางสาวปิยะพร อิสรา
รักษ์ 

วท.ม (การ
จัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5. นางสาวปิยาภรณ์ มาลี วท.ม. (การ
จัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์) 

 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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รอบเวลา 1 มีนาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
1. นางอารยา สุนทรวิภาต DBA 

(Management) 
MBA 

(Management) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2. นายธนยศ กุลฑล วท.ม. 
(การจัดการโลจิ

สติกส์) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3. นายธัชนันท์ สังวาลย์ วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุสา

หการ) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

4. นางปิยาภรณ์ รัตโนภาส วท.ม. (การ
จัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์) 

 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5. นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น วศ.ม. 
(วิศวกรรมอุตสา

หการ) 
 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       เป็นไปตามเกณฑ์  
 ในมคอ. 2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 1 หลักสูตร ในระหว่างปีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ  
มีอาจารย์ลาออกระหว่างปีการศึกษา 1  คน คือ  
1) นางสาวปิยะพร อิสรารักษ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)  
และหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน ทั้งหมด 1 คน ภายใน 90 วันคือ  
1) นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น (บรรจุเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561)  
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ซึ่งท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2559 
  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์  

ในมคอ. 2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน ในมคอ. 2 มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับ
ปริญญาเอก 2 คน และปริญญาโท 3 คน ในระหว่างปีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาเอก 1 คน และปริญญาโท 4 
คน 
1. นางอารยา สุนทรวิภาต                         

ผลงานทางวิชาการ 
Sunthornviphart, A., Satsanguan L., Nuangsaeng L., & Pruksakit, P. (2018). Organization and 

Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness. In 
Proceedings of International Conference on Social Sciences and Management 
(ICSSM) (pp. 64-76). Chiang Mai, Thailand. 

อารยา สุนทรวิภาต, ภัญนภัสพฤกษากิจ, และสายสุพร  ณ สงขลา ( ๒๕๕๙ ). การศึกษารูปแบบองค์กรและ 
การบริหารสถาบันทุเรียนไทย. รายงานวิจัยการศึกษาเบื้องต้นคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

อารยา สุนทรวิภาต, อัชราภรณ์ พลยานันท์, กุลวดี เนื่องแสง และยศพล ผลาผล (๒๕๕๘). การสร้าง
หลักสูตรการบริหารสู่ความส าเร็จจากการถอดประสบการณ์ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ 
จ ากัด จ.จันทบุรี, ๑๑๕ หน้า รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) 

อารยา สุนทรวิภาต, พัชรี ปรีเปรมโมทย์, อัชราภรณ์ พลยานันท์ และยศพล ผลาผล (๒๕๕๗). การศึกษา
ระบบตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ, ๓๕ หน้า รายงานวิจยัฉบับ
สมบูรณ์ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
2. นายธนยศ กุลฑล 

ผลงานทางวิชาการ 
ดาราพร กุลดี ธาราทิพย์ เกิดทอง และ ธนยศ กุลฑล. (๒๕๖๑). การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้วยระบบ RFID. ใน การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ (หน้า ๑๕๘-๑๖๗). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

ธนยศ กุลฑล ปิยะพร อิสสรารักษ์ และ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล . (๒๕๖๑). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา



  
หน้า 12 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ ๑๐ วันที่ 
๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (หน้า  
๑-๘ ss๔๖). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

ยศพนธ์ ชนะชัยเสถียร ปรเมษฐ์ บ ารุงพฤกษ์ และ ธนยศ กุลฑล. (๒๕๖๑). การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ส่งมอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด. ใน การประชุมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ (หน้า ๑๓๘-๑๔๙). นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

สุวรรณญา วิสาละ เสาวภา มูลสันเทียะ และ ธนยศ กุลฑล. (๒๕๖๑). การลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการ
ปรับเปลี่ยนยานพาหนะ. ใน การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้ง
ที ่๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ (หน้า ๑๕๐-๑๕๗). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา. 

ธนยศ กุลฑล. (๒๕๕๘). การจ าลองสถานการณ์ของการจัดการสินค้าคงคลังประเภทน้ ามันที่ราคาไม่
แน่นอน: กรณีศึกษา ธุรกิจท่าเรือ. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สหวิทยางานวิจัย เพ่ือพัฒนาสู่สากล” (หน้า ๙๕๘-๙๗๑). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.    

Issararak, P., Kulthon, T., Suebsaichol, K., & Treewannakul, C. (2017). An exploratory factor 
analysis of logistics and supply chain management course. In Proceedings of 
National and International Sripatum University Conference 2017 (pp. 32-41). 
Bangkok: Sripatum University.  

 
3. นายธัชนันท์ สังวาลย์ 

ผลงานทางวิชาการ 
กรองทอง พรหมสวรรค์ พรรณาราย เกิดข า และ ธัชนนัท์ สังวาล. (๒๕๖๑). โครงงานศึกษาโครงสร้าง

ต้นทุนและแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัทเอบีซี เนชั่นแนล แพคเก็จจิ้ง จ ากัด. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ (หน้า ๒๐๐-
๒๑๑). นครราชสีมา: วิทยาลยันครราชสีมา.  

Sangwan, T., & Liangrokapart, J. (2016). Risk management for local logistics service 
provider focusing on outbound road freight transportation. In Proceedings of 
7thInternational Conference on Operations and Supply Chain Management 
(OSCM) (pp. 236-247).  
Phuket: Institut Teknologi Sepuluh Nopember and Mahidol University.   

Sangwan, T., & Liangrokapart, J. (2015). Risk Identification for outbound road freight 
transportation service. In Proceedings of the Hamburg International Conference of 
Logistics (HICL) (pp. 391-417). Hamburg, Germany.   

 
4. นางสาวปิยะพร อิสรารักษ์ 

ผลงานทางวิชาการ 
Issararak, P., Kulthon, T., Suebsaichol, K., & Treewannakul, C. (2017). An exploratory factor 

analysis of logistics and supply chain management course. In Proceedings of 
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National and International Sripatum University Conference 2017 (pp. 32-41). 
Bangkok: Sripatum University.  

ปิยะพร อิสรารักษ์ (๒๕๕๘) การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณตู้คอนเทอเนอร์ขาเข้าและขาออกประเทศไทย
กรณีศึกษา บริษัท XML จ ากัด. งานนิพนธ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
บูรพา.  

 
5. นางสาวปิยาภรณ์ มาลี 

ผลงานทางวิชาการ 
พรทิพย์พา จริยเต็มสี และ ปิยาภรณ์ รัตโนภาส (๒๕๖๑). แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้า ด้วยทฤษฎี 

ควบคุมโดยสายตาและการใช้มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่  ๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ (หน้า ๑๒๗-๑๓๗). นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา.  

Piyaporn Rattanopat (2018). The Satisfaction of Cooperative Education in the Logistics and 
Cross-Border Trade Management. In Proceedings of the 2nd Work Integrated 
Learning National Conference Walailak University, Thailand Paper ID:33 March 
26-27, 2018 (pp. 214-223). Nakhon Si Thammarat: Walailak University. 

Malee, P., & Chanintrakul, P. (2014). The Preliminary Test of Supply Chain Performance  
Assessment Tool: Case Study for OTOP foods in Chonburi Province. In Proceedings 
of Thai Value Chain Management and Logistics: Thai VCML 2014 (pp. 899-912). 
Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi.  
 

6. นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น 
ผลงานทางวิชาการ  

จาตุรันต์ แช่มสุ่น และ รณชัย ศิโรเวฐนุกูล. (๒๕๖๐). ผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงาน 
ในสายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัตด้วยเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรข้ึนกับล าดับงาน
ก่อนหน้าโดยใช้วิธีการจ าลองสถานการณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจ าปี ๒๕๕๙ (หน้า ๒๒๘-๒๓๖). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต. 

จาตุรันต์ แช่มสุ่น และ รณชัย ศิโรเวฐนุกูล. (๒๕๕๙). ผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงาน 
ในสายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๐ “สุขภาพและความสุขสบาย” (หน้า ๙๘๗-๙๙๘). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.    

 
 
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
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เกณฑ์ขอ้ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์   

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นางอารยา สุนทรวิภาต D.B.A. (Business 
Administration),  

University of South 
Australia 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นายธนยศ กุลฑล วท.ม. 
(การจัดการ 

โลจิสติกส์),มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 

ธนบุรี 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายธัชนันท ์สังวาลย ์ วศ.ม. 
(วิศวกรรม 

อุตสาหการ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง    

นางปิยาภรณ์ รัตโนภาส วท.ม. (การจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส์), มหาวิทยาลยั

บูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายจาตุรันต์ แช่มสุ่น วศ.ม. (วิศวกรรม 
อุตสาหการ), 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นางสาวปิยะพร อิสรารักษ ์ วท.ม. 
(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน), มหาวิทยาลยับูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง   

นายลัญจกร สัตย์สงวน ปร.ด. (บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ M.M. (Marketing and 
Management-International 

Program), Mahidol 
University 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นางสาววชิราภรณ์ ศรีพุทธ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากร
มุนษย์), Université Paul-
Valéry Montpellier 3 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นายณมณ ศรหิรัญ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นางกุลวดี เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร์ บธ.ม. (การจัดการทัว่ไป), 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นางสาวธีราพร ชาญพนา วท.ม. (คณิตศาสตร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายคมธัช สบืสายชล ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต์
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้า ธนบุร ี

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นางสาวชนาภา ตรวีรรณกุล MA (TEFL/TESOL), 
University of Essex, 

United Kingdom 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายธนนท์รัฐ นาคทั่ง IMAS (ASEAN Studies), 
University of Malaya, 

Malaysia 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายยศพล ผลาผล วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน ปร.ด. (เทคโนโลยี 
ชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์
ธรรม 

ปร.ด. (เทคโนโลยี 
ชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ผศ. ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นายสุมิตร คุณเจตน์ ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน-
โปรแกรมนานาชาติ), 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางสาวสุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง Ph.D. (Biotechnology)  
Cranfield  University, 

United Kingdom 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางอรวรรณ จิตตะกาญจน ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายวรวิทย ์พูลสวัสดิ ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายไพฑูรย์ ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายสมบัติ ฝอยทอง วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้า

คุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต ปร.ด. (สถิติ), มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

ผศ. ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

MR.DANIEL ROBSON M.Ed. (Master of 
Education) 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

MR.Steven Bodley Graduate Diploma 
(Southeast Asian Studies), 

Australian National 
University 

อาจารย ์ ปริญญาตร ี สัมพันธ ์   

Ms.Ma  Yali Badhelor , China อาจารย ์ ปริญญาตร ี สัมพันธ ์   
Ms.Kong Meilying Badhelor , China อาจารย ์ ปริญญาตร ี สัมพันธ ์   
นางสาวสายใจ  จารุจิตร พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน),  มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายพิศิษฐ์ ชยัสุวรรณถาวร ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   
นายสาทิด  แทนบุญ ปร.ด.(วิชาไทยศึกษา), 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์   

นางการะเกด เย็นนกิร    วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นางสาวอิสริยา ทองหอ่ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา), 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

นายวศิน พิพัฒนฉัตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   

MR.Soriya  Hoeur Master of Engineering in 
Industrial Engineering, 

Mahidol University 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ ์   
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เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ ามีจ านวนทั้งหมด 29 คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก 10 คน และ 
ปริญญาโท 19 คน ซึ่งทุกคนมีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษมีจ านวนทั้งหมด 10 คน ปริญญาเอก 1   มีคุณวุฒิปริญญาโท 6 
คน และปริญญาตรี 3 คน ซึ่งทุกคนมีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและทุกวิชามีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นด้วย 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนเริ่มเปิดหลักสูตร

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 ตามรอบหลักสูตรมีการปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง รอบของการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปคือ ปี
การศึกษา 2563 

ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไดเ้ปิดเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงได้
ด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความทันสมัย  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document or 
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor 
results. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented.  Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences 
support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA 
practice shows good results and positive improvement trend. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
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Rating Description 
6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

4         4 

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
 
ผลการด าเนินงาน   

 1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university (1, 2) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559-2563 ได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน”  

พันธกิจของมหาวิทยาลัย    

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้  เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 (AUN-01-01) 

กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อจัดท าร่างหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี 2559 โดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และน าข้อมูลจากหลักสูตรปี 2554 ประกอบ
กับข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจุบัน (AUN-01-02)  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดน ปี 2559 ที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3) มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน 
2) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
3) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
4) มีความรู้ในหลักการของศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการ

จัดการ เป็นต้น และสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพ้ืนฐานทางด้านการจัดการ โลจิสติกส์และการค้า
ระหว่างประเทศ 

5) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 



  
หน้า 23 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์และแก้ปัญหา 

ในสถานการณ์จริง ด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ 
 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ
เป็นไทย 

2) มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม  
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้ 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ สามารถประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และน าเสนอข้อมูลได้ 
 

2. ภายหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ  และผ่านความเห็นชอบ
ของสภาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เสร็จสิ้นแล้ว ในปีการศึกษา 2560 การ
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ได้มีการก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้เป็น “ผู้มีมนุษยสัมพันธ์”  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้มีการประชุม 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ร่วมกับอัตลักษณ์ของคณะ เพ่ือก าหนดอัตลักษณ์ของ
สาขา ได้เป็นขอ้สรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ (AUN-01-04) 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ในการท างานด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดนได้ 

3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อการแก้ปัญหา และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ 

4) มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม  
5) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่าง

ดี 
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 จากการวิเคราะห์สรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และอัตลักษณ์ของคณะ น าไปสู่การ
ก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนดังนี้ “ใฝ่รู้ ประยุกต์ได้ มีมนุษย
สัมพันธ์ มั่นในคุณธรรม” เพ่ือให้เป็นข้อความที่สั้น จ าง่าย มีประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่อัตลักษณ์ของหลักสูตรให้นิสิตรับทราบ
ในการสอนของรายวิชา   
  ส าหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  
ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาตามแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระดับรายวิชา ระดับหลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน ดังที่ก าหนดไว้ในเล่มหลักสูตร หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน  

รวมทั้งหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการสร้างความรู้ปัญญาและการ
บริหารจัดการให้เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากลและสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์” AUN-01-02 มคอ2 หน้า 5 

การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปี 2560 น าข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงหลักสูตรและมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้สะท้อนถึง
ความต้องการที่แท้จริงของหลักสูตรและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการสื่ อ
สารพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมีการสื่อสารให้บุคลลากรและนิสิตรับรู้โดยทั่วกัน (AUN-01-01, 
AUN-01-03)  
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ภาพที่  1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย 
ตระหนักต่อบทบาท 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศ 
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

มีความรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถ
ประยุกต์ในการ
ท างานด้านการ
จัดการโลจสิติกส์
และการค้าชายแดน
ได ้

มีความใฝรู่้ สามารถ
วิเคราะห์แบบองค์รวม 
โดยใช้หลักการด้านโล
จิสติกส์และความ
เข้าใจในวัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อการแก้ปัญหา และ
ประยุกต์กับ
สถานการณ์ได ้

มีความเป็นผู้น า มนุษย
สั ม พั น ธ์ ดี  แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะในการท างาน
เพื่อส่วนรวม  

มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และสามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็น
อย่างดี 

 
1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป (3) 
 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ เป็นหลักในการ
ก าหนดรายวิชา โดยพิจารณาลักษณะเฉพาะและค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดความรับผิดชอบของรายวิชา
เฉพาะและวิชาศึกษาทั่วไป โดยแสดงเป็นแผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรฯ สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (AUN-01-02)  
 ในการประชุมการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มาพิจารณา
พบว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ทุกข้อถูกก าหนดความรับผิดชอบในรายวิชา เช่น ผลการที่
คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรม ข้อ 2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้ อ่ืน สังคมศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ มีการก าหนดเป็นความรับผิดชอบหลักของรายวิชา 
ทั้งหมด 45 รายวิชา (AUN-01-02) 

ส่วนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้าน 
ปัญญา  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน 

ใฝ่รู้ ประยุกต์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ มั่นในคุณธรรม 

บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม 
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สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดไว้แต่ละรายวิชาในเล่มหลักสูตร (AUN-01-02) 
 
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงประเภทของผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 

Expectation Learning Outcome 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง 
Specific Learning 

Outcome 

ผลการเรียนรู้ทั่วไป     
Transferable 

Learning Outcome 

“ใฝ่รู้ ประยุกต์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ มั่นในคุณธรรม” Management 
Science 

People Skills & 
personal Skliis 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนัก
ต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Personal Skills 

 

 2) มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถประยุกต์ในการท างานด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดนได้ 

Management 
Science 

System Thinking 
Skill 

 3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม โดย
ใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อการแก้ปัญหา 
และประยุกต์กับสถานการณ์ได้สถานการณ์ได้ 

Management 
Science 

People Skills & 
personal Skills 

 4) มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิต
สาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

 Holistic Skills 
Thinking Skills 
People Skills & 
personal Skills 

5) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

 Communication 
Skills & 

Technology Skills 
 
 การปรับปรุงหลักสูตรและมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้ครอบคลุมผลการ 
เรียนรู้เฉพาะทาง (Generic Skills) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Transferable Skills) 
 หลังจากการสอบปลายภาคของทั้งภาคต้นและภาคปลาย สาขาได้ด าเนินการ การทวนสอบในรายวิชา 
ของสาขาเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 
และ 2 ซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนตามหลักสูตร พ.ศ. 2559 มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตรครบทุกข้อในรายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบ (AUN-01-05) 
 นอกจากนี้ การด าเนินการทวนสอบในรายวิชาดังกล่าว ได้น าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการ 
ผู้ด าเนินการทวนสอบและอาจารย์ประจ าวิชา (Knowledge Sharing) ในประเด็นเทคนิคการสอน การใช้ 
Active Learning การวัดผลประเมินผล อีกด้วย 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
คณะฯ ได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้ 1) ผู้ใช้บัณฑิต 2) ศิษย์เก่า 3) นิสิตปัจจุบัน และมี

การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
1) ผู้ใช้บัณฑิต 
คณะฯได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 1 คน เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร คือ 

นายนพดล วัตถโกวิท บริษัทโอโอซีแอลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือให้หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 จ าแนกตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน สาขา
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ตามตารางท่ี 1.2 (AUN-01-06) 

 
ตารางที่ 1.2 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา 2557-2559  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  

ผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตปี
การศึกษา 2557 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตปี

การศึกษา 2558 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 
2559 

1.คุณธรรม จริยธรรม 4.23 4.12 3.93 

2.ความรู้ 4.09 3.99 3.64 

3.ทักษะทางปัญญา 3.80 3.88 3.53 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.00 4.04 3.81 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

3.91 3.93 3.45 

6. ความพึงพอใจในภาพรวม 3.88 4.20 - 

7.ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จ
การศึกษา 

- - 3.58 

8.ความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต - - 3.80 
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ผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตปี
การศึกษา 2557 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตปี

การศึกษา 2558 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

ปีการศึกษา 
2559 

9.ในภาพรวม บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
มีความรู้ความสามารถเมื่อเปรียบเทียบ
กับบัณฑิตจากสถาบันอื่นที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่านในระยะเวลาเดียวกัน 
เป็นอย่างไร 

- - 3.69 

คะแนนเฉลี่ย 3.98 4.02 3.68 

 
 จากผลการส ารวจข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557-2559 
มีคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นในปี 2558 (4.02)  และลดลงในปี 2559 (3.68) โดยร้อยละของแบบสอบถามที่
จัดส่งและตอบกลับในปี 2558 อยู่ที่ 41.67 ส่วนในปี 2559 ร้อยละของแบบสอบถามที่จัดส่งและตอบกลับ 
อยู่ที่ 29.70   
 นอกจากค่าเฉลี่ยที่แสดงในตาราง ค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม เป็นส่วนที่ผู้ใช้บัณฑิตได้
แสดงความคิดเห็น ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ซึ่งสาขาได้น าข้อมูลนี้ไปปรับปรุง
การเรียนการสอนให้นิสิตมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับที่ดีขึ้น  โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและ
โครงการตามแผนปฎิบัติงานสาขาบูรณาการความรู้ การประยุกต์ การน าเสนอ อาทิเช่น โครงการ LBT 
DAY ซึ่งมีกิจกรรมเสวนา กิจกรรมแสดงผลงานที่บูรณาการความรู้ในรายวิชาสัมมนา และน าเสนอผลงาน
จากการสืบค้นบูรณาการกับความรู้ที่ได้เรียนมา  (AUN-01-07, AUN-01-08) และข้อเสนอแนะ จากผล
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2558 และปีการศึกษา 2559  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน แสดงในภาคผนวกท่ี 1 
  

2) ศิษย์เก่า 
คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจผลสะท้อนของศิษย์เก่าท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (หลักสูตร 

2554) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ (AUN-01-09) 
 
ตารางที่ 1.3 ผลสะท้อนของศิษย์เก่าที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ ผลสะท้อนของศิษย์
เก่า 

1. เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 3.90 
2. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน สามารถบูรณาการความรู้ต่างศาสตร์ และใฝ่เรียนรู้ 3.82 
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ผลการเรียนรู้ ผลสะท้อนของศิษย์
เก่า 

ตลอดชีวิต 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในการท างานและการด ารงชีวิตในสังคมได้ 3.80  
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 3.68 
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและมีทักษะทางสังคม เป็นที่

ยอมรับ 
3.70 

6. มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 3.91 
ค่าเฉลี่ย 3.80 

 
 จากผลการส ารวจข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยผลสะท้อนของศิษย์เก่าที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 (ระดับดี)  โดยพบว่าผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีผลสูงสุด (3.90) และมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมมีผลต่ าสุด (3.68)  

นอกจากนี้ สาขา ได้ด าเนินการส ารวจผลสะท้อนของศิษย์เก่า ต่อหลักสูตร ฯ 2559 (AUN-01-
9) ด้วยกระบวนการ Focus Group เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียดอยู่ใน Criteria ที่ 2.1 และ 2.2 

3). นิสิตปัจจุบัน  
คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ

การค้าชายแดน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ (AUN-01-10) 
 

ตารางที่ 1.4 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจของ

นิสิตปัจจุบัน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.95 
2. ด้านความรู้ 3.98 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.93  
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.95 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.83 
ค่าเฉลี่ย 3.92 

 
จากผลการส ารวจข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 (ระดับดี)  โดยพบว่าผลการเรียนรู้ด้านความรู้มีผลสูงสุด (3.98) และด้าน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่ าสุด (3.83)  

นอกจากนี้ สาขา ได้ด าเนินการส ารวจผลสะท้อนของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ต่อหลักสูตร ฯ 
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2559 (AUN-01-5) ด้วยกระบวนการ Focus Group เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียดอยู่ใน Criteria ที่ 2.1 และ 2.2 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-01-01 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559-2563 
2. AUN-01-02 มคอ2 
3. AUN-01-03 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 
4. AUN-01-04 รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 
5. AUN-01-05 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560) 
6. AUN-01-06 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

7. AUN-01-07 แผนการปฎิบัติงานสาขา 
8. AUN-01-08 รายงานโครงการ LBT DAY 
9. AUN-01-09 รายงานผลส ารวจผลสะท้อนของศิษย์เก่าที่มีต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
10.AUN-01-10 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 4 

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุม
และทันสมัย 

3 4 

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน   
 

 2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-
date (1,2) รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี 2559 เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงจากหลักสูตร ปี 2554 ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้  
 
1. ชื่อหลักสูตร        (ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า 

 ชายแดน 
                  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program in Logistics and  
 Cross-Border Trade Management   

2. ชื่อปริญญา         (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) 
                      (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Logistics and Cross-     
  Border Trade Management) 
3. อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) 
     (ภาษาอังกฤษ) B.B.A.  (Logistics and Cross-Border Trade Management) 
4. ประเภทของหลักสูตร    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5. สถานสภาพของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง      
  ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
พ.ศ. 2554 ด าเนินการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ. 2558 เริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
6. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่.........2/2559........................ 
      เมื่อวันที่...27.....เดือน...เมษายน....พ.ศ. ...2559.... 
  6.2 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่.....3/2559...... 
  เมื่อวันที่....18.....เดือน....พฤษภาคม.... พ.ศ. ...2559.... 
7. การรับผู้เข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ   
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ด้านการจัดการโลจิสติกส์  
 - หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิต  
 - การจัดการคลังสินค้า  
 - การจัดการการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ  
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 - การกระจายสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
 - การเป็นตัวแทนผู้ด าเนินพิธีการศุลกากร 
 - การเป็นผู้ประกอบการ 
 ด้านการจัดการการค้าระหว่างประเทศหรือการจัดการการค้าชายแดน 
 - การเป็นผู้ส่งออกและน าเข้า  
 - การจัดซื้อหรือจัดหาต่างประเทศ  
 - การตลาดต่างประเทศ 
 - การประสานงานต่างประเทศในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 - การเป็นผู้ประกอบการ 

10. โครงหลักสูตร 
   10.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า..........136..........หนว่ยกิต 
     10.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป..............30...........หนว่ยกิต 
           หมวดวิชาเฉพาะ....................100..........หน่วยกิต 
          วิชาแกน..........................30.........หนว่ยกิต 
          วิชาเอก............................70........หนว่ยกิต 
     10.3 หมวดวิชาเลือกเสรี..................6............หนว่ยกิต 
11. ก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรครั้งไป ปี 2563 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ฉบับปี พ.ศ. 2554 นอกจากเพ่ือหลักสูตรปี 2559 ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แล้ว ยังเป็น
ปรับปรุงให้หลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหลักสูตรมีการปรับปรุง
จากฉบับป ีพ.ศ. 2554 ดังนี้  

1. ปรับรายวิชากลุ่มศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน ได้ยกเลิกวิชา 2 วิชา ได้แก่  แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 และ

หลักการตลาด  
3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก ได้ยกเลิกวิชาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพ่ิม

รายวิชาที่ทันสมัย 
(AUN-02-01 และ AUN-02-02) 

 รายละเอียดของหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ  ดังตารางที่ 2.1 และในหลักสูตรได้ก าหนด กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(หน้า 35-39 )  
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คณะฯได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจั 
ดการโลจิสติกส์มาเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 
1. ศาตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. นายธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ บริษัทซัพพลายเชนกูรู 
3. นายนพดล วัตถโกวิท บริษัทโอโอซีแอลโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 คณาจารย์ 
คณะมีการแต่งอาจารย์ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจ เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางที่ 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู้ ทักษะและทัศนคติ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 

1)มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   

2)มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ในการท างานด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้ 

   

3)มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และ
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการแก้ปัญหา และประยุกต์
กับสถานการณ์ได้ 

   

4)มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม     

5)มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

   

หมายเหตุ  หมายถึง มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

หลักสูตรปี 2559 ได้ด าเนินการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 2 ปี (2559-2560) สาขาได้ก าหนดแผน 
ในการปรับปรุงหลักสูตรย่อย และก าหนดให้สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1 ) 
ศิษย์เก่า 2) นิสิตปัจจุบัน 3 ) ผู้ ใช้บัณฑิต และ 4 ) สมาคมวิชาชีพ (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก TIFFA -Thai 
International Freight Forwarders Association)  โดยได้ด าเนินการส ารวจและประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
Group) กับกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้  รายงานผลส ารวจผลสะท้อน
ความต้องการของศิษย์เก่า และรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต  (AUN-02-14, AUN-02-15) 
 

1) ศิษย์เก่า  
ตารางที่ 2.2 ผลสะท้อนความต้องการของศิษย์เก่าที่มีต่อการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา ผลสะท้อนของ
บัณฑิต 

1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.59 
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2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.56 
3. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.68 
4. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต 3.66 
ค่าเฉลี่ย 3.62 
 
การบริหารหลักสูตร  

1. การจัดแผนการศึกษาและรายวิชาของหลักสูตร  
 ศิษย์เก่ามีความเห็นว่าการจัดแผนการศึกษาของหลักสูตรในทุกกลุ่มสาขาตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการจัดวิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคล้องต่อการใช้งานจริงในสถานประกอบการ รายวิชาที่
ปรับปรุงจากหลักสูตร 2554 มาเป็นหลักสูตร 2559 เหมาะสมกับการท างานในปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านโลจิสติกส์ วิชาพิธีการศุลกากร วิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต วิชากฎหมายธุรกิจ
และการภาษีอากร 
     2 คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน  
       ศิษย์เก่ามีความเห็นว่าคณาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เนื้อหา
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในการ
เรียนการสอน รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต(AUN-02-15) 
 

2) นิสิตปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 2.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา ความพึงพอใจของ

นิสิตปัจจุบัน 
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.78 
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.76 
3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 3.77 
4. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.75 
ค่าเฉลี่ย 3.77 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านิสิตปัจจุบันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ 3.77 
(ระดับดี) โดยมีความเห็นในเรื่องของความทันสมัยของหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.75 (ระดับดี)    
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2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
(1, 2) รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะเพ่ือให้

รายวิชามีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น วิชาการตลาดระหว่างประเทศ และวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ มคอ. 2 (AUN-01-01) 

ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ. 3 (AUN-02-03) และมคอ. 4 
(AUN-02-04) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา บุรพวิชา 
วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ก าหนดการสอน และแผนการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล และวันที่ปรับปรุงรายวิชา นอกจากนี้ผู้สอนยังจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
หรือ มคอ.5 (AUN-02-05) และมคอ.6 (AUN-02-06)  ภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละภาคการศึกษา และน าข้อมูล
ของ มคอ. 5 และมคอ.6  แต่ละรายวิชา ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชานั้นให้มีความสอดคล้องกับ
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกปีการศึกษา  
 นอกจากนี้สาขาได้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับศิษย์เก่า เพื่อพัฒนา
รายละเอียดของรายวิชาโดยขอให้ศิษย์เก่าแสดงความคิดเห็นในรายวิชาที่ปรับปรุงจากหลักสูตร 2554 มา
เป็นหลักสูตร 2559 โดยให้พิจารณาความทันสมัยของค าอธิบายรายวิชา ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรย่อย โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในองค์ที่ 10.1 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต
(AUN-02-15)   
 ในปีการศึกษา 2561 สาขาจะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรย่อยต่อไปในกลุ่มที่ 3) ผู้ใช้บัณฑิต และ 
4) สมาคมวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้สาขาสามารถปรับปรุงหลักสูตรย่อยเพ่ือให้ครอบคลุมและทันสมัยได้ในปี
การศึกษาหน้า  
 

3) นิสิตปัจจุบัน 
ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษาในประเด็นวิชาเรียนมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตอยู่ที่ระดับ 3.57 (ระดับดี) 
นอกจากนี้สาขาได้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับนิสิตปัจจุบันที่ก าลังเรียนใน

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรย่อยให้สอดคล้องกับผู้เรียนยิ่งขึ้น (AUN-02-16)  
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 2.3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders (1,2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชา ดังต่อไปนี้ 1) นิสิต 2) อาจารย์ 3) นักเรียน และ 4) ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

1) นิสิต  
ข้อมูลที่นิสิตจ าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ  ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 

ข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน เอกสารหลักสูตรฉบับย่อ (AUN-02-07) การปฐมนิเทศ คู่มือนิสิต (AUN-02-08) 
ประมวลรายวิชา (AUN-02-09) และสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (AUN-02-10) โดยมีผลการส ารวจ การ
รับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา อยู่ที่ 3.66 (ระดับดี) แต่อย่างไรก็ตาม คณะและ
สาขาจะด าเนินการในการสร้างการรับรู้ให้มากข้ึน 

นอกจากนี้การรับรู้อัตลักษณ์ของนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 69.65 (AUN-02-13) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีนิสิตอีกร้อยละ 
30.35 ที่ยังไม่ทราบอัตลักษณ์ของสาขา ในปีการศึกษาต่อไปสาขาจะด าเนินการในการสร้างการรับรู้ อัต
ลักษณ์ของสาขา ให้มากขึ้นเพ่ือให้นิสิตในสาขามีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษาในประเด็นการรับรู้
รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาอยู่ที่ระดับ 3.66 (ระดับดี) 

 
2) อาจารย์ 

ข้อมูลที่อาจารย์จ าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ  ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน มคอ. 2 (AUN-02-01) ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(AUN-02-11) และสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (AUN-02-10) ท าให้อาจารย์เข้าถึงและรับรู้รายละเอียด
ของหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการ ก าหนดภาระงาน
สอน ตามความถนัดในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากรายละเอียดของหลักสูตรและโครงสร้าง
หลักสูตรร่วมกัน   

 
3) นักเรียน  
     ข้อมูลที่นักเรียนและผู้ปกครองจ าเป็นต้องรู้ ได้แก่ข้อมูลส าคัญ ของหลักสูตร เช่น โครงสร้าง

หลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา และค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
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(AUN-02-10) แผ่นพับ (AUN-02-12) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่  
คณะได้ด าเนินการส ารวจช่องทางการรับรู้ ของหลักสูตรกับนิสิตแรกเข้าและมีผลการประเมินช่อง

ทางการรับรู้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.4 ช่องทางการรับรู้ ของหลักสูตรกับนิสิตแรกเข้า 
ช่องทาง การรับรู้ผ่านช่องทาง (ร้อยละ) 

เว็บไซต์ 66.67 
Social Media 36.11 
หนังสือ/วารสาร 4.17 
เพ่ือนที่โรงเรียน 21.43 
รุ่นพีท่ี่โรงเรียน 19.44 
ครูที่โรงเรียน 12.50 
การไปแนะน าหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 6.94 

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง  
 

ข้อเสนอแนะต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร  
1. มีการแนะน าหลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆให้เข้าถึงนักเรียนมากยิ่งขึ้นและจัดงาน Open 

houseของมหาวิทยาลัย  
2. เผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงได้มากกว่านี้ อาจจะติดต่อให้ทางเว็บไซต์ต่างๆลงรายละเอียดให้ หรือ 

ตั้งกระทู้ อย่างใน dek-d , eduzones , vcharkarn , admissionpremium , unigang 
เพราะช่วงที่เลือกหรือศึกษาหาข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้มักถูกเข้าไปค้นหาเพื่อดูข้อมูลเป็นอย่าง
มาก  

3. เพจคณะมีเยอะมาก จนไม่รู้ว่าต้องติดต่อที่เพจไหน  
4. มีบอร์ดข่าวหน้าหลักของคณะเมื่อเข้าเว็บเพื่อความง่ายต่อการมองเห็น  
5. การประกวดผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับจากสถาน

ประกอบการ  
ผลประเมินการเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา (AUN-02-17) 
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าช่องทางการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือเว็บไซต์ รองลงมาคือ 

โซเชียลมีเดียและเพ่ือนที่โรงเรียน ตามล าดับ ดังนั้นสิ่งที่คณะและสาขาจะด าเนินการต่อไปคือการ
พัฒนาเว็ปไซต์ให้น่าสนใจมากขึ้น การบริหารข้อมูลในโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะน าไปสู่
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากในหมู่เพื่อนในโรงเรียนมากขึ้น  

4)  ผู้ใช้บัณฑิต 
     ข้อมูลที่ผู้ใช้บัณฑิตจ าเป็นต้องรู้เช่น โครงสร้างหลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จการศึ กษา และ
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ โดยมีผลการส ารวจการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต
ดังนี้ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 25 ศิษย์เก่าของคณะฯที่เข้าท างานร้อยละ 25 และบัณฑิตรุ่นล่าสุดที่
เข้าท างานร้อยละ 50 (AUN-02-10) และแผ่นพับ (AUN-02-12)   
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รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-02-01 มคอ 2  

2. AUN-02-02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

       ระดับปริญญาตรี  

3. AUN-02-03 มคอ3 (http://tqf.buu.ac.th) 

4. AUN-02-04 มคอ.4 (http://tqf.buu.ac.th) 

5. AUN-02-05 มคอ.5  (http://tqf.buu.ac.th)   

6. AUN-02-06 มคอ.6 http://tqf.buu.ac.th)   

7.  AUN-02-07 เอกสารหลักสูตรฉบับย่อ 

8.  AUN-02-08 คู่มือนิสิต 

9.  AUN-02-09 ประมวลรายวิชา 

10. AUN-02-10 สื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 

11. AUN-02-11 ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (http://tqf.buu.ac.th) 

12. AUN-02-12 แผ่นพับ 

13. AUN-02-13 แบบสอบถามความพึงพอใจนิสิต LBT ปีการศึกษา 2560 

https://drive.google.com/drive/folders/1SJU8jlJ9RKt542FIoMgUkbx3vcozoXd0 

14. AUN-02-14 รายงานผลส ารวจผลสะท้อนความต้องการของศิษย์เก่า  

15. AUN-02-15 รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต 

16. AUN-02-16 รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรจากนิสิตปัจจุบัน 

17. AUN-02-17 ผลประเมินการเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา 

 

http://tqf.buu.ac.th/
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/
http://tqf.buu.ac.th/
https://drive.google.com/drive/folders/1SJU8jlJ9RKt542FIoMgUkbx3vcozoXd0
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to 
pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is 
clear (2) 

 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 4 

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

ผลการด าเนินงาน    

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 3.2 และ3.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources  
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected learning outcomes (1) การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเนื้อหาของ
หลักสูตรได้สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     
  

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน พ.ศ. 
2554 (นิสิตชั้นปีที่ 3,4) และหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 (นิสิตชั้นปีที่ 1,2) 

                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน พ.ศ. 2554 มีการจัดเนื้อหาของหลักสูตร
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาแกน รายวิชาเอกบังคับ และ รายวิชาเอก
เลือก (AUN-03-01) การออบแบบหลักสูตรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ท่ี  สกอ. ก าหนดไว้ 

 
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2554 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา ( ตัวอย่าง )  
1)มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 
ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

277221  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลัก)  
278316  การวิจัยธุรกิจ (หลกั)  
277326  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ (รอง) 
278206  ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในส านักงาน (รอง) 

2)มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถประยุกต์ในการท างานด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้ 

277221  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลัก)  
278316  การวิจัยธุรกิจ (หลกั)  
278206  ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในส านักงาน (รอง)  
273106  แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 (รอง)  

3)มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม 
โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อการ
แก้ปัญหา และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ 

277221  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลัก)  
277211  การตลาดการค้าชายแดน (หลัก) 
277311  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้าม   
            วัฒนธรรม (รอง) 
278206  ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในส านักงาน (รอง)  

4)มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิต
สาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม  

277462  สหกิจศึกษา (หลัก) 
277321  โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (หลัก) 
277331  การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ (รอง)  
278332  การจัดการการส่งออกและน าเข้า (รอง) 

5)มีความสามารถในการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี 

277432  การจัดการการขนส่งทางทะเล (หลัก) 
277221  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลัก)  
277221  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (รอง) 
277313  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและการค้า 
            ชายแดน (รอง) 

 
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมีการจัดเนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 ให้มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้มีผลมาจากการด าเนินกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 

การศึกษาดูงาน การฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
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การออกแบบหลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดรายวิชาแกน หมวดรายวิชาเอก
บังคับ และ หมวดรายวิชาเลือกเสรี (AUN-03-02) การออบแบบหลักสูตรมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
ตามเกณฑ์ที่  สกอ. ก าหนดไว้  

ในรายละเอียดของหลักสูตรแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาพ้ืนฐาน (basic course) วิชา
แกน (intermediate course) วิชาเอกเลือก (specialized courses)  ในส่วนที่เป็นภาคบังคับ และส่วนที่
เป็นการเลือก (optional section logical) และ รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้อง (seamless) ของรายวิชาพ้ืนฐาน (Basic)และ รายวิชาเฉพาะ (Specialised courses) ซึ่งท าให้ 
มองเห็นภาพรวมของเนื้อหาในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน   

 
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงสัดส่วนระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

รายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะ
หรือความเฉพาะซึ่งไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รายละเอียดดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ใน 
มคอ.2  (AUN-03-01) ประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบ่งเป็น กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิตบัณฑิตบูรพา กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งเป็น วิชาแกน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก รวมไม่น้อยกว่า 100 หน่วย
กิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 136 หน่วย
กิต ดังตารางแสดงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2  รายการและหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ส าหรับหลักสูตร พ.ศ.2559 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 
กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  12 
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิตบัณฑิตบูรพา 

 4 

กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 7 

กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์  

 4 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 100 
วิชาแกน  30 
วิชาเอกบังคับ  52 
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   18 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 

รวมหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 136 
 

จ านวนหน่วยกิตของเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะทั่วไป อยู่ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิจของเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะเฉพาะด้าน อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ รวม 
100 หน่วยกิต 

สัดส่วนหน่วยกิตของเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะทั่วไปกับเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านแสดงได้ดัง แผนภูมิที่ 3.2   

 
แผนภูมิที่ 3.2  แสดงสัดส่วนระหว่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเอก 
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ตารางที่ 3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
1)กลุ่มวิชาภาษา
เพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ
บังคับ 

                

 

99931259
วัฒนธรรมอาเซยีน
ผ่านภาษาอังกฤษ 

                 

หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน 

     

27721359 การ
จัดการการ
ด าเนินงาน 

                

 

27444259 การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

                
 

หมวดวิชาบังคับ                  

27721259 การ
จัดการการจัดหา 

                 

หมวดวิชาเอกเลือก                  

27733459 การ
จัดการการขนส่ง
ทางทะเล 

                 

  ดังตารางจะแสดงให้เห็นว่าในหมวดวิชาต่างๆ ของหลักสูตรแสดงความรับผิดชอบสู่ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง เช่นวิชาวัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปสามารถ
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กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ครบทุกด้าน และในแต่ละหมวดประกอบไปด้วยหลาก
หลากหลายวิชา เพื่อเป็นการยืนยันว่าหลักสูตรได้ออกแบบมาโดยค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is 
clear (2) แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

  
หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 มีรายวิชาต่างๆ ที่สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2559 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา ( ตัวอย่าง )  

1)มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 
ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ELO1) 

27712159  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
27738159  การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพด้านโลจิ

สติกส์  
2772415   กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  
27731359  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  

2)มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถประยุกต์ในการท างานด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้ 
(ELO2) 

27712159  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
27733259  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
27721459  การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า  
27733159  การจัดการการขนส่ง 
27724459  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและ

บริการโลจิสติกส์ 
3)มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม 
โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อการ
แก้ปัญหา และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ 
(ELO3) 

27712159  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
99931259  วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ  
99941259  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
77037859  การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่าน

วัฒนธรรม 
25010559  มนุษย์กับอารยธรรม 

4)มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิต
สาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม (ELO4) 

41530359  จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
42310359  การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา  
40240459  จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
24110159  จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว  

5)มีความสามารถในการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี (ELO5) 

99910159  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
99940959  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
99941259  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
88510159  ก้าวทนัสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที  
27736359  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

 



  
หน้า 47 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

นอกจากนี้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  (Aun-03-02) โดยแสดงดัง
ตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.5 แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 2 3 2 4 2 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 4 5 3 4 

27310259 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 3 4 2 2 4 

27411059 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 4 2 2 4 

27543259 การตลาดระหว่างประเทศ 4 5 4 4 3 

27712159 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                       5 4 5 4 3 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต                            2 5 2 4 2 

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม 

2 4 4 2 2 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที  2 4 4 2 3 

27410159 การบัญชีการเงิน 4 4 2 2 4 

27423159 การจัดการและองค์กร                                    4 4 3 5 3 

27711159 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ                   5 4 4 4 2 

27716159 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 4 5 2 2 3 

77037859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่าน
วัฒนธรรม 

4 4 2 4 2 

42310359 
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 

5 4 5 4 3 

99940959 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4 5 5 3 4 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

27312159 สถิติธุรกิจ 4 4 2 2 4 

27620159 การเงินธุรกิจ 4 4 2 3 4 

27724159 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 4 4 2 4 3 

27725159 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้าม
วัฒนธรรม 

4 5 4 4 2 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 2 4 4 2 3 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 4 4 5 3 4 

27721359 การจัดการการด าเนินงาน 4 5 3 5 2 

27721459 การจัดเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 4 4 4 3 2 

27724259 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 4 5 4 4 2 

27724459 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและ
บริการโลจิสติกส์ 

4 4 4 3 2 

77077859 การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่าน
วัฒนธรรม 

4 4 2 4 3 

27635159 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 4 5 4 5 4 

27721259 การจัดการการจัดหา 4 4 4 4 4 

27731259 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโล
จิสติกส์ 

3 5 4 2 5 

27733159 การจัดการการขนส่ง 3 4 4 3 3 

ปีที่ 3 ภาคปลาย 24 22    

24110159 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว 4 2 2 1 1 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 4 5 3 4 

27444259 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 4 5 3 4 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 

27731359 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 4 5 4 4 5 

27733259 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 4 4 4 5 4 

27738159 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพด้านโลจิ
สติกส์ 

4 3 2 5 4 

ปีที่ 4 ภาคต้น      

27748259 สหกิจศึกษา 5 3 5 5 4 

หรือเลือกเรียนในวิชาต่อไปนี้แทน      

27748359 การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน/ระหว่างประเทศ 

5 3 4 5 3 

27748459 การศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน/ระหว่างประเทศ 

3 3 4 4 4 

27747159 หัวข้อเลือกสรรด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน/ระหว่างประเทศ 

3 3 4 4 3 

ปีที่ 4 ภาคปลาย      

40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม 5 4 4 4 3 

27745359 ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐาน 3 4 3 3 3 

27733459 การจัดการขนส่งทางทะเล 4 3 4 4 5 

27733359 การจัดการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ 4 3 4 4 4 

27532759 การจัดการการค้าปลีก 4 3 5 5 4 

หมายเหตุ ความหมายของตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ 
   1 คือ ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ELO 
   2 คือ สัมพันธ์กับ ELO น้อย 
   3 คือ สัมพันธ์กับ ELO ปานกลาง 
   4 คือ สัมพันธ์กับ ELO มาก 
   5 คือ สัมพันธ์กับ ELO มากที่สุด 
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   จากตารางที่ 3.5 จะเห็นได้ว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน โดยการมีกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในทุกรายวิชาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 
4 อย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละชั้นปีจะมีวิชาเรียนเกือบทุกหมวดหมู่เพ่ือกระจายผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านอย่างเท่าเทียม 

สรุปกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้ เรียน ที่สามารถสะท้อนถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมทั้ง ความ
สอดคล้องระหว่างการประเมินและการเรียนการสอน ดังตัวอย่างที่แสดงอยู่ในตารางที่ 3 ทั้งนี้ทางหลักสูตร
ได้มีการจะท าอย่างเป็นระบบโดยก าหนดให้ผู้สอนก าหนดการเรียนการสอนและการประเมินที่สามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 (AUN-03-03) 
และผลการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา มคอ.5  (AUN-03-04) ในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินไปในทิศทาง
ที่ก าหนดในหลักสูตร 
 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย   
 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสมและบูรณาการ เพ่ือให้

ผู้เรียนมีองค์ความรู้เพียงพอในการน าไปประกอบสายงานด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งการจัดรายวิชาที่ส่ง เสริม
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริง  เช่น 27747159 หัวข้อเลือกสรรด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน 27748459 การศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 27748359 การฝึกงานด้านโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดน และ 27748259  สหกิจศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของวิชาสหกิจศึกษา นิสิต
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทางสาขาก าหนดไว้จึงสามารถไปปฏิบัติสหกิจ กรณีที่นิสิตไม่สามารถเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานตามที่สายงานก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความยึดหยุ่นด้านการเรียน
การสอน และ สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต หลักสูตรจัดล าดับรายวิชาที่จัดลงในแผนการศึกษาใน
หลักสูตร โดยการปูพื้นฐานด้านธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ ด้านภาษาและการค านวณให้กับนิสิตในชั้นปีที่1 และ
เพ่ิมทักษะด้านสารสนเทศในชั้นปี 2 เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของด้านบริหารและโลจิ
สติกส์ เช่นวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการตลาด องค์การและการจัดการ บัญชีการเงิน สถิติธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการเพ่ือการส่งออกและ
น าเข้า เป็นการเตรียมนิสิตให้มีความรู้พ้ืนฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในการเรียนวิชาเฉพาะด้านของสาขา
ในชั้นปี 3 และ ชั้นปี 4 ดังแสดงล าดับดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 ภาพรวมแผนการสอนที่ก าหนดในหลักสูตร 2559 

 
จากภาพที่ 3.1 แสดงความต่อเนื่องและความเป็นล าดับของรายวิชา และก าหนดไว้ในหลักสูตร 

เช่น รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นการปูพ้ืนฐานและสร้างความเข้าใจในด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานก่อนที่จะเรียนในวิชาเอกบังคับของสาขา เช่น การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า การ
ประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ ในชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้มีความรู้แบบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า แล้วจึงเรียนวิชาการจัดการเชิงลึกของศาสตร์โลจิสติกส์ต่อในชั้นปีที่ 3 เช่นวิชาการจัดการ
การขนส่ง การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ วิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น เพ่ือให้องค์ความรู้เชิงลึกในแต่ละด้าน สามารถ

ซอฟแ
วร์
ประยกุ
ต์
ส ำหรั
บธุรกิจ  
(3)  
  

วิชำ    
เอก
เลอืก
(3) 

กำร
ด ำเนิน
ใน
ประชำ
คม
อำเซีย
น (3) 

จิตวิท
ยำใน
กำร
ด ำเนิน
ชีวิต 
(3) 

กำร
เตรียม
ควำม
พร้อม (1) 
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บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และพร้อมออกฝึกงานหรือ สหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริงในปีที่ 4 ดังแสดง
ในตารางที่ 3.6 

 
ตารางที่ 3.6 รายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาชั้นปีที่ 4 

รายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 รายวิชาของชั้นปีที่ 4 ที่บูรณาการเนื้อหา
ระหว่างรายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

การจัดการและองค์การ 

การจัดการการด าเนินงาน 

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 

การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ 

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

การวิจัยธุรกิจ   

หัวข้อเลือกสรรด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

การศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

 

 

 

 

สหกิจศึกษา/ 

ฝึกงานด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

 

 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 

การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ 

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ 

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

การวิจัยธุรกิจ   

 

 

 

สัมมนาด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

 

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.751724 
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คณะได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พบว่าได้คะแนน 3.75 (ระดับดี) (AUN-03-03) และความพึงพอใจ
ของบัณฑิตในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พบว่าได้
คะแนน 3.68 (ระดับด)ี (AUN-03-04)  

จากข้อมูลการส ารวจจึงสรุปได้ว่าหลักสูตรมีผลการด าเนินงานการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มี
การเรียงล าดับอย่างเหมาะสมบูรณาการและทันสมัย ตามทิศทางและเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงแผนการสอนเพ่ือให้
สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการการสอน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรตามก าหนด 
 
รายการเอกสารหลักฐาน   
1. AUN-03-01 มคอ.2 (2554)  
2. AUN-03-02 มคอ.2 (2559) 
3. AUN-03-03 แบบสอบถามความพึงใจของนิสิต LBT ปีการศึกษา 2560 
4. AUN-03-04 แบบสอบถามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน พ.ศ. 2561   
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อท่ีมีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
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ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รบัผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 4 

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources 
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2   

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders (1)  ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
มีการก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตร คือ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิ

สติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม มความรอบรู้เท่าทัน
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง”  (AUN-04-01) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ    

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
2.  บัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และเข้าใจภาษาเพียง   
     พอที่จะสื่อสารได้   

  3. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและความสามารถ ในเชิงวิ เคราะห์  มีกรอบความคิ ด มีขีด

                                                           
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา และน าความรู้ไปประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดนได ้
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้ก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  และ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้มาจากประชุมจัดท าหลักสูตร มีการวิพากษ์
หลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ วิธีการสอน จุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน เนื้อหา
การสอน และวิธีการสอน มีความสอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตร และระบบการปรับปรุ ง
หลักสูตรบริหารธุรกิจได้ท าตามเกณฑ์ของ  สกอ. ก าหนด และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (AUN-
04-02)     

หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญาไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือน ามาก าหนดเป็นปรัชญาทางการศึกษา
และน ามาผลักดันก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของบัณฑิตในสาขาคือ “ใฝ่รู้ ประยุกต์ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ มั่นใน
คุณธรรม”  โดยมีช่องทางการสื่อสารไปยัง ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง  นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บันทิต หรือ ผู้ที่สนใจ  ผ่านทาง website ของวิทยาเขตจันทบุรี(http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ )  

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม  
(ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 
(ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์) 

ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้ากับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน
ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการ  

และเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
(ปรัชญาของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) 
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page ของสาขาวิชาแต่ละชั้นปี มีการสื่อสารในห้องเรียน และมีการส่งมอบ เล่ม มคอ.2 ตามความต้องการ  
และจากปรัชญาของหลักสูตร  

คณะได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของทั้งนิสิตและศิษย์เก่า โดยผลความพึง
พอใจของนิสิตปัจจุบันต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับ 
3.78 (ระดับดี) (AUN-04-03) และผลความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.59 (ระดับดี) (AUN-04-04) แสดงให้เห็นว่าปรัญญาการศึกษา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน และผลการรับรู้อัตลักษณ์ของนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อยู่ที่ ร้อยละ 69.65 (AUN-04-03) แสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรมีการสื่อสารไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับการรับรู้ที่ดี 

 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (2,3,4,5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

หลักสูตรมีการเรียนการสอนมุ่งเน้น คุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนการสอน 
นอกเหนือจากการบรรยายจากผู้สอน  เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง         

การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560    มีการจัดการการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทุกรายวิชา  การประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและ  
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยผู้สอนก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ในเอกสาร มคอ. 3   (AUN-
04-05)  และรายงานผลการเรียนการสอนใน มคอ. 5 (AUN-04-06)  ดังรายเอียดในเอกสารสรุปความ
สอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความเหมาะสมของวิธีการ 
ประเมินและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ตารางที่ 4.1 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

1)มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อตกลงเรื่องการเข้าเรียน
สาย /การให้นิสิตระบุ
แหล่งอ้างอิงของงานที่
ได้รับมอบหมาย/การแต่ง
กายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

/ การวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบ /ข้อตกลงในการ
งดใช้เครื่องมือสื่อสารใน
ห้องเรียน / จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพสายโลจิสติกส์ 
เน้นย้ าถึงความซื่อสัตย์
และการตรงต่อเวลาใน
สายอาชีพโลจิสติกส์ / 
เน้นย้ าน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
สอดแทรกอยู่ตลอดเวลา 
เช่นการรักษาศีล 5  

การสังเกต/
การประเมิน
ตนเอง 

- นิสิตเข้าเรียนตรง
เวลา หรือมีการ
แจ้งในกรณีทีม่า
สายหรือไม่
สามารถมาเรียน
ได้ 

- งานที่ได้รับ
มอบหมายระบุ
แหล่งอ้างอิงมาก
ขึ้น 

- แต่งกายถูก
ระเบียบ 

- การวางรองเท้า
หน้าห้องเรียน
เป็นระเบียบ 

- การงดใช้
เครื่องมือสื่อสาร
ในห้องเรียน / 
ความซื่อสัตย์ใน
การสอบและ
แบบทดสอบ 

 
2)มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถประยุกตใ์นการท างาน
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนได้ 

- การบรรยาย 
- ซักถามในห้องเรียน 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปราย 
- แบบฝึกหัด 
- การศึกษาดูงาน 
- การเข้าร่วมประกวด
กิจกรรมทางวิชาการ หรือ 
การประชุมวิชาการ 

- การสอบ 
- ค าตอบจาก
การซักถาม 
หรือจากการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-  การอภิปราย
ที่สอดคล้องกับ
หัวข้อ 

- ร้อยละนิสิตที่
ผ่าน 

- การได้รับรางวัล
จากการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
หรือ การประชุม
วิชาการ เช่น 
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

หนึ่งในงาน
ประกวด
ผลงานสหกิจ
ศึกษาระดับภาค 
(AUN-04-07)  
รางวัลผู้น าเสนอ
บทความดีเด่น
จากการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
(AUN-04-08) 

3)มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบ
องค์รวม โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์
และความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการแก้ปัญหา 
และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ 

- การบรรยาย 
- กิจกรรม/โครงการกลุ่ม 
- การศึกษาดูงาน 

- การตอบ
ค าถาม 
- แบบทดสอบ 
- การสอบ 
- การสังเกต 
ผลงานของ
นิสิต 

- ร้อยละนิสิตที่
ผ่าน 

4)มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี 
และมีจิตสาธารณะในการท างานเพื่อ
ส่วนรวม  

- กิจกรรม/โครงการกลุ่ม 
- การจัดงานสัมมนา 
- กิจกรรมเบียร์เกม 
- การสร้างแบบจ าลอง
ทางด้านโลจิสติกส์ 
- กรณีศึกษา 

- การสังเกต 
- การประเมิน
ของผู้เข้าร่วม 
- ค าตอบจาก
การซักถาม 
หรือจากการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-  การ
อภิปรายที่
สอดคล้องกับ
หัวข้อ 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

-การบรรลุ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

-การแสดงผลงาน
แบบจ าลอง
ทางด้านโลจิ
สติกส์ใน
โครงการ LBT 
Day (AUN-04-
09) 

5)มีความสามารถในการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยี

- รูปแบบการน าเสนองาน
เดี่ยว / งานคู่ / งานกลุ่ม/

- การน าเสนอ 
การบรรยาย 

- ผลคะแนนของ
นิสิต 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

สารสนเทศได้เป็นอย่างดี งานโครงการ 
 

รายงาน 
- การค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

-ความเชี่ยวชาญ 
ความ
คล่องแคล่วใน
การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการน าเสนอ 

- ความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย
และ
ภาษาต่างประเท
ศได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเรียนการสอน

และการประเมินผู้เรียน ที่สามารถสะท้อนถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมทั้ง ความสอดคล้อง
ระหว่างการประเมินและการเรียนการสอน ดังตัวอย่างที่แสดงอยู่ในตารางที่ 4.1  ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการ
จัดท าอย่างเป็นระบบโดยก าหนดให้ผู้สอนก าหนดการเรียนการสอนและการประเมินที่สามารถสะท้อนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และผู้สอนด าเนินการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 (AUN-04-05) และผลการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชา มคอ.5  (AUN-04-06) ในปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนินไปในทิศทางท่ีก าหนดใน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การการรับ
ความรู้จากผู้สอน ได้แก่  

- การค้นคว้าด้วยตัวเอง / การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง / และรายงานสรุป  
-     กิจกรรมเบียร์เกม ในวิชาการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งผู้เล่นในแต่ละหน่วยงานจะต้อง

พยากรณ์ความต้องการสินค้า และสั่งซื้อสินค้ามาให้เหมาะสมกับลูกค้าของหน่วยงานตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ต้นทุนโดยรวมของตนเอง กิจกรรมนี้นิสิตต้องน าความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จ าลองใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง 

-  การท า Case Study และแสดงความคิดเห็น เช่นในวิชาการประกันภัยในอุตสาหกรรมการ
ขนส่งและบริการโลจิสติกส์ มีการให้นิสิตหาข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว
น ามาเล่าข่าวเพ่ืออภิปรายกันในชั้นเรียน วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ มีการ
ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทางด้านธุรกิจ แล้วให้นิสิตอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกล
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ยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ที่ใช้แก้ปัญหา 
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่พบว่าศักยภาพของผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับ 

การเรียนการสอน ได้แก่  
- ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารการสอนให้กระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมเพ่ิมแบบฝึกหัด

ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักท าความเข้าใจเนื้อหาและมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการ
น าไปใช้มากยิ่งขี้น 

-  การน าเทคโนโลยีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาเป็นสื่อการสอน และใช้ในการอธิบายเนื้อหา 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจได้มากยิ่งข้ึน 

-  อธิบายหัวข้อและเนื้อหาส าหรับสัปดาห์ต่อไปเพ่ือให้ผู้เรียนมีแนวทางในการศึกษาเนื้อหาวิชา
ด้วยตนเองได้ดีขึ้น 

-  เพ่ิมเติมกิจกรรมที่นิสิตต้องค้นคว้า และให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น 
หลักสูตรได้มีจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย   เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้และร่วมมือ เช่น การจัดจ านวนนิสิตให้เหมาะสมกับรายวิชา  ขนาดของห้องเรียนที่
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน  เครื่องปรับอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน  การจัดชั้นเรียนจัดตามความเหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาเช่น วิชาบรรยาย วิชา
ปฏิบัติ วิชาด้านภาษา  ห้องเรียนและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ทันสมัยและเพียงพอ โดยคะแนนความ
พึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนน 3.93) (AUN-04-10)  

ในด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ผู้สอนได้
ท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในระหว่าง
เรียน ค าชมเชย  ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนิสิตที่มีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมมื อ
และมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 

ในส่วนของวิธีการประเมินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะมีกลยุทธ์ในการประเมินการสอน
โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต การท าแบบฝึกหัดของของนิสิต การตอบค าถามในชั้นเรียน งานที่
ได้รับมอบหมาย การน าเสนองานในชั้นเรียน การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้
ยังมีการปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เช่นมีการแบ่งกลุ่มเรียนนิสิตให้มีจ านวน
น้อยลง ถ้าพบว่าการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนลดน้อยลง 

ในส่วนของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ปีการศึกษา 2560 ผลประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์จากสาขาอ่ืนๆ มีผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจคือมีผล
คะแนนในทุกรายวิชาสูงกว่า 3.50 (ระดับด)ี (AUN-04-11) 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ที่
เป็นการแสดงถึงกิจกรรมการเรียนการมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง (AUN-04-12) 

ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เช่น ไฟฟ้าดับ หรือ อินเตอร์เน็ตช้า ผู้สอนมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการให้นิสิตท างานกลุ่มแทน เป็นต้น 
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นอกจากนี้การจัดชั้นเรียนจัดตามความเหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาเช่น วิชาบรรยาย วิชา
ปฏิบัติ วิชาด้านภาษา  ห้องเรียนและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ทันสมัยและเพียงพอ โดยคะแนนความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพึงพอใจ (คะแนน 3.53) ( AUN-04-13) 

 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับผู้เรียน  โดยส่งเสริม
ทักษะด้านการค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
เช่น การจัดท ารายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม และงานที่มอบหมายในชั้นเรียน  เพ่ือให้นิสิตเพ่ือสร้างทักษะการ
เรียนตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนโดยคะแนนความพึงพอใจในด้านมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อยู่ในระดับดีที่ 3.65 (AUN-04-03)  เช่น ในรายวิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง มี
การมอบหมายงานใหนิสิตจัดกลุ่มกันเพ่ือศึกษาขั้นตอนการท างานต่างๆ ของการจัดการคลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง จากสถานประกอบการจริงๆ โดยท าออกมาในรูปแบบของวีดีโอ และรายงานสรุปผล พร้อม
ท าน าเสนอผลงาน (AUN-04-14) และในรายวิชาการจัดการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ ได้
มอบหมายงานให้นิสิตไปท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่ง ถึงเรื่องการบริหารจัดการ ปัญหา และ
แนวทางการแก้ปัญหา โดยท าเป็นรูปแบบวีดีโอออกมาเป็นผลงานพร้อมน าเสนอรวมทั้งแสดงแนวคิดของ
ตัวเองว่าถ้าเป็นตัวเองจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร (AUN-04-15) 

นอกจากนี้ในรายวิชาสัมมนาโลจิสติกส์  นิสิตมีอิสระในเลือกการศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจ การ
จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ   ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นจัดศูนย์กลาง  
รวมถึงกิจกรรมการฝึกงาน สหกิจศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงและนิสิตมีอิสระในการเลือก
สถานประกอบการและลักษณะงานที่ตนเองชอบและถนัด     

หลักสูตรมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์เพ่ือ
สืบค้นข้อมูล ระบบอินเตอร์เนต ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนิสิต (AUN-04-10) เพ่ือท าให้
ผู้เรียนมีความสะดวก เข้าถึงเครื่องมือได้ง่าย ท าให้เกิดแรงจูงใจในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง   

อาจารย์ผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนต่างๆ ในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6 เพ่ือกระตุ้นความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียน
มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  
 
ตารางที่ 4.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน 

 
เทคโนโลยี รายวิชา 

Power Point   ทุกรายวิชา  
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เทคโนโลยี รายวิชา 

การท าสื่อวีดีโอเป็นรายงาน การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

การเรียนผ่านสื่อวีดีโอ  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

LMS สหกิจศึกษา 

CD audio English for Business 

English for Standardized Tests 

SPSS Program R Business research / การวิจัยธุรกิจ  

CMS, eMarketplace Electronic commerce  

Microsoft office  ซอฟแวร์ส าเร็จรูปในส านักงาน 

 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีมุมมองที่เป็นระบบ  เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนหลักสูตรได้เป็น ความส าคัญในการเน้นผู้เรียนให้มุมมองที่เป็นระบบโดยได้
ก าหนดไว้ในข้อแรกวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร  คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านโล
จิสติกส์และการค้าชายแดน มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ และน าความรู้ไปประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดนได้  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดอย่างเป็นระบบเช่น จากการ
จัดการเรียนการสอนของนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ดังภาพ 3.1 ท าให้นิสิตมีองค์ความรู้ทางด้านโลจิ
สติกส์ น ามาประยุกต์กับการท างานได้จริงในวิชาฝึกงาน หรือวิชาสหกิจศึกษา ที่นิสิตต้องออกไปปฏิบัติงาน
จริงกับสถานประกอบ โดยนิสิตต้องมีการเข้าถึงงานวิจัยสากลเพ่ือเรียนรู้และเข้าใจปัญหาทางด้านโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน และสามารถน ามาคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงที่ตนเองไปสัมผัสมาจากวิชาการ
ฝึกงานหรือสหกิจ เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาเพ่ือแก้ปัญหานั้นๆ น ามาเขียน
สรุปผลงานเป็นการศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (AUN-04-16) หรือสร้างสรรค์ผลงาน
โครงงานออกมาในรูปของแบบของโครงงานสหกิจศึกษาที่สามารถแสดงถึงการประยุกต์องค์ความรู้
ทางด้านโลจิสติกส์เพ่ือจัดการหรือใช้แก้ปัญหาได้จริงในสถานประกอบการ  จนเป็นที่ยอมรับและในปี
การศึกษา 2560 นี้มีผลงานนิสิตไดร้ับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับภูมิภาค (AUN-04-17) 

ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่มีความทันสมัยทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันในรายวิชา
ดังต่อไปนี้ เช่น วิชาสัมมนาด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มีการให้นิสิตจัดท าโมเดลจ าลองการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย One Belt One Road 
ของประเทศเทศจีนนอกจากนี้ผู้สอนยังมีความยืดหยุ่นในการเลือกวิชาที่จะสอนในหมวดวิชาเอกเลือก และ
วิชาเลือกเสรี เช่นในปีการศึกษา 2560 เปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจได้เช่น วิชาการ
จัดการการขนส่งทางทะเล วิชาการจัดการการขนส่งทางอากาศ วิชาภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
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นอกจากนี้ นิสิตยังมีความเกี่ยวข้องครั้งแรกกับ การวิจัย (contact with research) ในวิชาการ
ศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในชั้นปี 4 โดยให้นิสิตท างานกลุ่มอ่านบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ (AUN-04-18) เพ่ือสรุปและน าเสนอแนวคิดที่ได้จากบทความนั้น และน า
ความรู้มาประยุกตใ์นการเขียนงานวิจัยจากการไปฝึกงาน หรือไปสหกิจศึกษา  

รายการเอกสารหลักฐาน    

1. AUN-04-0 มคอ.2 (2559) 

2. AUN-04-02 การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน พ.ศ. 2559 

3. AUN-04-03 แบบสอบถามความพึงใจของนิสิต LBT ปีการศึกษา 2560 

4. AUN-04-04 แบบสอบถามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน พ.ศ. 2561 

5. AUN-04-05 มคอ. 3 

6. AUN-04-06 มคอ. 5 

7. AUN-04-07 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งในงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับ 

8. AUN-04-08 รางวัลผู้น าเสนอบทความดีเด่น 

9. AUN-04-09 รายงานสรุปโครงการ LBT DAY  

10.AUN-04-10 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

11.AUN-04-11 ผลประเมินอาจารย์โดยนิสิต 

12. AUN-04-12 รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 

13.AUN-04-13 คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

14. AUN-04-14 CD วีดีโอ, รายงานกลุ่มของนิสิตวิชาการจัดการคลังสินค้า 

15.AUN-04-15 ผลงานวีดีโอวิชาการจัดการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ 

16.AUN-04-16 ผลงาน IS นิสิต 

17.AUN-04-17 โครงงานสหกิจศึกษา 

18.AUN-04-18 รายงานบทความวิจัยภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์(ในรายวิชา IS ) 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไป
ทดลองใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students (4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

2 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 4 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา
 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

2 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ5.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (1,2) การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ในหลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับลักษณะวิชา 
วิธีการจัดการเรียนการสอน เช่น การสอบกลางภาค ปลายภาค การทดสอบย่อย การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
รายงานและน าเสนอ ตลอดจนระบุสัดส่วนของเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์ของรายวิชา (AUN-05-01) 
   
ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของการประเมินผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ
การศึกษา 

1)มีคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย 
ตระหนักต่อบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศ 
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- การก าหนดเกณฑ์
การรับเข้า 
- การสอบสัมภาษณ์
เพ่ือรับเข้านิสิต 
 

- การประเมินการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงใน
ชั้นเรียน เช่น การตรง
ต่อเวลา / การแต่งกาย
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย/ การ
วางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบ /ข้อตกลงใน
การงดใช้เครื่องมือ
สื่อสารในห้องเรียน/ 
การให้เกียรติอาจารย์
ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้น 
-การให้นิสิตระบุอ้างอิง
ผลงาน หรือแหล่งที่มา
ขององค์ความรู้ ในการ
ท ารายงานหรือ
โครงการต่างๆ 
-การตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ 
- การตรวจสอบและ
สังเกตพฤติกรรมนิสิต
ในการสอบ 
- การทวนสอบ 

- สังเกตพฤติกรรมใน
ภาพรวมที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
และรายวิชา 
- คะแนนความ
ประพฤติไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
- การทวนสอบ 
น าผลส ารวจของ
บัณฑิตหลังจากจบ
การศึกษา 

2)มีความรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถประยุกต์
ในการท างานด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดนได้ 

- การก าหนดเกณฑ์
การรับเข้าท่ีสอดคล้อง
กับลักษณะของ
สาขาวิชา 
- การสอบสัมภาษณ์
เพ่ือสอบถามและชี้แจง

- การออกข้อสอบแบบ
อัตนัยเพื่อทดสอบ
ความรู้และความเข้าใจ
ในหลักการของศาสตร์
ด้านโลจิสติกส์ 
- การน าเสนอรายงาน/

- การสอบ pre-exit-
exam เพ่ือทดสอบ
ความสามารถทาง
วิชาการตามสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน 
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ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ
การศึกษา 

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้า
ชายแดน 
- มีการจัดการเรียนการ
สอนในวิชา การ
จัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานตั้งแต่ ปี1 
เทอม1 เพื่อให้นิสิต
สามารถประเมินตนเอง
ตั้งแต่แรกเข้าว่า ความ
เข้าใจของนิสิตและ
เนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ 

โครงการที่ได้รับ
มอบหมาย  
- การตอบข้อซักถามใน
ห้องเรียน 
- การท าแบบฝึกหัด 
- แบบประเมินความรู้
จากการศึกษาดูงาน
ด้านโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน  
- การทวนสอบ 

 

3)มีความใฝ่รู้ สามารถ
วิเคราะห์แบบองค์รวม 
โดยใช้หลักการด้านโลจิ
สติกส์และความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ
การแก้ปัญหา และ
ประยุกต์กับ
สถานการณ์ได้ 

- การสอบสัมภาษณ์
เพ่ือสอบถามและชี้แจง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้า
ชายแดน รวมถึงการ
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ
สถานการณ์โลก 

- รายงานจาก
การศึกษาดูงานด้านโล
จิสติกส์และการค้า
ชายแดน 
- การออกข้อสอบแบบ
อัตนัยเพื่อทดสอบ
ความสามารถในการ
วิเคราะห์แบบองค์รวม
ในหลักการของศาสตร์
ด้านโลจิสติกส์ 
- แบบประเมินผลงาน
จากคณะกรรมการ 
เช่น กิจกรรมเสวนาเชิง
วิชาการ ในหัวข้อเรื่อง 
โอกาสของโลจิสติกส์
ไทยกับเส้นทาง One 
Belt One Road ซึ่งมี
การอ้างถึงกิจกรรม 
ช่องทางและโอกาส
ต่างๆในการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

-ผลการสอบ pre-exit-
exam 
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ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ
การศึกษา 

4)มีความเป็นผู้น า 
มนุษยสัมพันธ์ดี และมี
จิตสาธารณะในการ
ท างานเพ่ือส่วนรวม 

- สัมภาษณ์รายบุคคล
ในกระบวนการรับเข้า
เพ่ือสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร บุคลิกภาพ 
ทัศนคติต่อการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
กิจกรรมที่นิสิตเคยร่วม
หรือท ามาเมื่อตอน
เรียนมัธยม หลักฐาน
จาก portfolio  

- สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในภาพรวม
จากการมอบหมายงาน 
หรือกิจกรรมกลุ่ม 
- ประเมินจาก 
Transcript กิจกรรม 
 - การทวนสอบ 

- สังเกตการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในภาพรวม
จากการมอบหมายงาน 
หรือกิจกรรมกลุ่ม 
- การทวนสอบ 
- ประเมินจาก 
Transcript กิจกรรม  

5)มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เป็นอย่างดี 

- สัมภาษณ์รายบุคคล
ในกระบวนการรับเข้า
เพ่ือสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสาร บุคลิกภาพ 
การใช้ภาษาเชิง
ประจักษ์ 
- การทดสอบความรู้
ทางภาษาอังกฤษ 

Placement Test 
- ดูผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

- รูปแบบการน าเสนอ
งานเดี่ยว / งานคู่ / 
งานกลุ่ม/งานโครงการ 
- การทดสอบความรู้
ทางภาษาอังกฤษ 

Placement Test 
- การทวนสอบ 

- สังเกตุเชิงพฤติกรรม
ในภาพรวมที่การ
สื่อสาร บุคลิกภาพ 
การใช้ภาษา การใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเสนอโปรเจคสห
กิจศึกษา 
 

 
หลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของรายวิชา 

โดยการประชุมหารือกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพ่ือหาแนวทางในการประเมินผลผู้เรียนให้ตรงกับผลการ
เรียนรู้ข้างต้น ตั้งแต่การรับเข้า การประเมินระหว่างการศึกษา และการประเมินก่อนจบการศึกษาด้วย
วิธีการต่อไปนี้ 

1. การประเมินก่อนการรับเข้า 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขต

จันทบุรี) มีการตั้งเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ (AUN-05-02) 
- ความถนัดทั่วไป GAT ค่าน้ าหนักร้อยละ 30  
- วิชา 71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ค่าน้ าหนัก 20   
- คะแนนรวมต่ าสุด (%) ปี 2559 ได้ร้อยละ 40.49  
วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในกระบวนการรับเข้านั้นผู้เรียน

จะถูกกรองโดยเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าศึกาต่อในสาขา ตามท่ีประกาศไว้ในระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 และประกาศของมหาวิทยาลัย จากนั้นอาจารย์ผู้
สัมภาษณ์จะเป็นผู้ประเมินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจ และการรับทราบถึงสาขาท่ีผู้เรียน
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ได้สมัครเข้ามา สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร บุคลิกภาพ รวมทั้งทัศนคติต่อจิตส านึกในการประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมด้านอื่นๆ 

  
2. การประเมินระหว่างการศึกษา  
วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในระหว่างการศึกษา หลักสูตรมี

การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ไม่ว่าจะเป็น การ
สอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่างๆของผู้สอน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการประเมิน
ผู้เรียนที่รายวิชาส่วนใหญ่น ามาใช้ ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และ
กิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายในลักษณะงานเดี่ยว งานคู่และงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนาด้านบุคลิกภาพ การน าเสนอ การสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์การท างานเป็นทีม ทักษะด้านการ
ติดต่อประสานงาน การตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การนึกถึงผลที่จะตามมาก่อนจะท าอะไร
เสมอ 

หลักสูตรมีการประชุมและตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อทบทวนผลสัมฤทธ์ในการเรียนต่อผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์ผู้สอน ผู้เรียน เอกสาร
ประกอบการสอน ข้อสอบ มคอ 3 และ มคอ 5 

 
3. การประเมินก่อนจบการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2560 คณะและสาขาได้ด าเนินการจัดสอบ Pre-Exit Exam กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในหัวข้อ 2) มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ใน
การท างานด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้ และ 3)มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์
รวม โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการแก้ปัญหา 
และประยุกต์กับสถานการณ์ได้   

 
ผลของการประเมิน 

หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของตนเองทั้ง 5 ด้าน ดังตารางที่ 5.2  
ตารางที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตท้ัง 5 ด้าน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คะแนน 
1 ) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.90 

2) มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ในการท างานด้านการจัดการโล
จิสติกส์และการค้าชายแดนได้ 

3.82 

3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยใช้หลักการด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อการแก้ปัญหา และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ 

3.68 

4) มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือส่วนรวม 3.80 
5) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น

อย่างดี 
3.70 
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จากตารางที่ 5.2 ผลการประเมินพบว่า ในด้านการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต
สาธารณะผลการประเมินอยู่ที่ 3.90 (ระดับดี)  ด้านมีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน สามารถบูรณาการความรู้
ต่างศาสตร์ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตผลการประเมินอยู่ที่ 3.82 (ระดับดี) ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสมผลการประเมินอยู่ที่ 3.68 (ระดับดี) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ใน
การท างานและการด ารงชีวิตในสังคมได้ผลการประเมินอยู่ที่ 3.80 (ระดับดี) มีความสามารถในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสารและมีทักษะทางสังคม เป็นที่ยอมรับผลการประเมินอยู่ที่ 3.70 (ระดับดี) (AUN-05-03) 
 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4,5)  
 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรดพึง

มีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

หลักสูตรมีการประเมินผู้เรียน ด้วยวิธีการสอบกลางภาค และปลายภาค ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้
ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย (AUN-05-04) ส าหรับการประเมินด้วยวิธีอ่ืนๆ ด าเนินการตลอดช่วง
การศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ   สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ได้ถูกก าหนดไว้ใน มคอ 3 และมคอ 5 
ของแต่ละรายวิชา (AUN-05-01) และจะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โดยนิสิตสามารถเข้าถึงเอกสารและดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ส่วนประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
นั้น อาจารย์จะประกาศให้นิสิตทราบในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา  

ส าหรับกิจกรรมย่อยในแต่ละรายวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการออกแบบเกณฑ์การให้
คะแนนส าหรับกิจกรรมต่างๆในขั้นเรียน เช่น  กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชามีการประยุกต์ใช้ Rubric ส าหรับการประเมินในด้านต่างๆ เช่น วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดน มีการมอบหมายให้นิสิตจับกลุ่มตามลักษณะงานที่นิสิตได้ไปฝึกงานมา พูดคุยกัน
ส าหรับปัญหาที่พบเจอและก าหนดปัญหางานวิจัย พร้อมทั้งค้นคว้าบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษา
แนวทางและวิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือความเที่ยงตรงของการประเมินจึงมีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินในด้านต่างๆ เช่น  ความครบถ้วนของเนื้อหา ประเมินในส่วนของการวิเคราะห์และน าเสนอ การ
บริหารเวลาส าหรับการน าเสนอ การตอบค าถาม เป็นต้น 

หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ต้องมีการจัดการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดการ
ทวนสอบจ านวน 3 รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา รวมเป็น 6 รายวิชาในปีการศึกษา 2560 การ
ด าเนินการจัดการทวนสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การด าเนินการทวนสอบผู้สอนในรายวิชา และ การ
ด าเนินการทวนสอบผู้เรียน (AUN-05-05) 

จากรายงานผลการด าเนินงานทวนสอบพบว่า ผลที่ได้จากการทวนสอบผู้สอนและผู้เรียนมีความ
สอดคล้องกัน ผู้เรียนมีการรับทราบและพึงพอใจต่อช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ 
ในการประเมิน โดยผู้สอนมีการชี้แจงอย่างชัดเจนในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน (อ้างอิงจากรายงาน
การทวนสอบ) 
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5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment (6,7) วิธีการต่างๆ เช่น เกณฑ์การ
ประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
5.3.1 ส าหรับวิชาที่มีการสอนร่วม หรือกลุ่ม มีการก าหนดความเที่ยงตรงร่วมกัน 

หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนที่ชัดเจน ตามที่ระบุใน มคอ 3 (AUN-05-01) 
และสามารถตรวจสอบผลป้อนกลับได้จากผู้สอน ในกรณีใช้อาจารย์มากกว่าหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน 
อาจารย์ประจ าวิชาจะมีการปรึกษาหารือเพ่ือสร้างเครื่องมือในการประเมินร่วมกัน เช่น วิชาสหกิจศึกษา 
วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เนื่องจากนิสิตต้องมีการน าเสนอโครงงาน 
โดยมีคณะกรรมการผู้สอบอย่างน้อย 4 คน จึงมีการประชุมท าความเข้าใจและสร้างแผนการให้คะแนนซึ่ง
จะก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆไว้ เพ่ือให้ให้แนวทางในการประเมินของ
อาจารย์เป็นไปในทางเดียวกัน เป็นต้น (AUN-05-06) 

ในประเด็นนี้ จะใช้ส าหรับรายวิชาที่ใช้อาจารย์ประจ าวิชามากกว่า 1 คน ซึ่งจะมีการออกแบบ
เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเหมาะสม เช่น วิชาสหกิจศึกษา วิชาการศึกษา
อิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน วิจัยธุรกิจ เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
หรือคะแนนสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าคะแนนและเกรดที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับเป็นสิ่งที่เหมาะสม  

ส าหรับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนนั้น ผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน
อย่างชัดเจน โดยมีการประยุกต์ใช้ Rubric ส าหรับประเมินในส่วนของการวิเคราะห์และน าเสนอกรณีศึกษา
ของนิสิต เพ่ือความเที่ยงตรงและลดอคติในการประเมิน ซึ่งจากผลตรงนี้สามารถสะท้อนให้นิสิตได้เห็นว่า 
ตนเองควรมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านใด เช่น วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน มีการมอบหมายให้นิสิตจับกลุ่มตามลักษณะงานที่นิสิตได้ไปฝึกงานมา พูดคุยกันส าหรับปัญหาที่
พบเจอและก าหนดปัญหางานวิจัย พร้อมทั้งค้นคว้าบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและวิธี
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ในลักษณะการน าเสนอ Proposal งานวิจัยบทที่ 1-3  

5.3.2 การทวนสอบการประเมินผล  
  สาขาได้ด าเนินการการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบพิจารณาการประเมินผลว่ามีความ 
เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้สอน ผู้เรียน เอกสารประกอบการสอน, 
ข้อสอบ และเกณฑ์การประเมินผล มคอ.3 และ 5  โดยอ้างอิงจากรายงานผลการทวนสอบ ผลที่ได้จากการ
ด าเนินการทวนสอบของผู้สอนและผู้เรียนมีความสอดคล้องกัน ผู้สอนมีการชี้แจงวิธีการต่างๆ เช่น เกณฑ์
การประเมินและแผนการให้คะแนน ส าหรับการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม หาก
นิสิตเกิดข้อสงสัยในความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เที่ยงตรงในการประเมินของผู้สอน ผู้สอนเปิดโอกาสให้
นิสิตสามารถขอตรวจสอบคะแนนการประเมินได้โดยตรงตามช่วงเวลาที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจนิสิตปัจจุบันต่อการจัดการเรียนการ
สอน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ที่ 3.72 (ระดับดี) ด้านการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าผลการประเมินอยู่ที่ 3.75 (ระดับดี) และด้านการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม 3.77 (ระดับดี) (AUN-05-07) 
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5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) ให้ผล
ป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

5.4.1 ระยะเวลาในการแจ้งผลการเรียน: ในแต่ละรายวิชามีการให้ผลป้อนกลับในการประเมินด้วยการ
สอบกลางภาค เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้  โดยมีการให้ผลป้อนกลับก่อนการก าหนดวัน
สุดท้ายของการถอนรายวิชา และมีการประกาศเกรดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้สอนมีการ
แจ้งผลคะแนนของผู้เรียนภายใน 4 สัปดาห์หลังจากการสอบ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยและอธิบายแนวทาง
และท่ีมาของค าตอบ เพ่ือให้ผู้เรียนทราบสถานการณ์ของตนเอง และส าหรับผู้เรียนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ 
มีการแจ้งให้ทราบว่าผู้เรียนยังมีการขาดตกบกพร้องในเรื่องใด เพื่อน าไปสู่การเติมเต็มและการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกจุด  

5.4.2 ช่องทางการแจ้งข่าวสารให้นิสิต: ผู้สอนมีการแจ้งข่าวสารต่อนิสิตผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
รายวิชา การวิจัยธุรกิจ วิชาสหกิจศึกษา มีการน าระบบระบบLMS มาใช้ในการแจ้งข่าวสารต่างๆ รวมไปถึง
การรับส่งงานของนิสิต ซึ่งช่วยให้เกิดการประหยัดการใช้กระดาษและง่ายต่อการตรวจเช็คย้อนหลัง และ 
ส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือ Social เน็ตเวิร์คของผู้สอน เช่น Facebook โดยนิสิตแต่ละชั้นปี
จะมีการสร้างกลุ่มของชั้นปีขึ้นมา โดยผู้สอนสามารถเข้าไปแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับนิสิตในแต่ละชั้นปีได้
โดยตรง (AUN-05-08) 

 
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่าง
เหมาะสม 

นิสิตสามารถร้องทุกข์ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่ข้อพิพาท คณะฯแต่งตั้งกรรมการเพ่ือไต่
สวนและหาทางออกในข้อพิพาทนั้น ส าหรับการร้องทุกข์ในด้านอื่นๆ ทางคณะมีการจัดวันคณบดีพบปะ
นิสิตในแต่ละสาขา พูดคุย ตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป (AUN-05-06) โดยมีกระบวนการดังตาราง 
ตารางที่ 5.3 ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เรียน 

ระดับ วิธีการ 
อาจารย์ประจ าวิชา 
 

1. เข้าพบอาจารย์ประจ าวิชาโดยตรง 
2. ทางโทรศัพท์ 
3. ผ่านระบบ Social media 

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ประจ าวิชา 
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
3. ทางโทรศัพท ์
4. ผ่านระบบ social media 
5. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่าย
กิจการนิสิต 
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ระดับ วิธีการ 
ประธานสาขาวิชา 1. การเข้าพบประธานสาขาโดยตรง  

2. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา 
3.ทางโทรศัพท์  
4. การร้องทุกข์ผ่านระบบ social media 
5. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่าย
กิจการนิสิตคณะ 

คณบดี 1. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ประจ าวิชา/ อาจารย์ที่ปรึกษา 
และ/หรือ ประธานสาขา/ หรือ อาจารย์ท่านอ่ืนๆในคณะ 
2. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ฝ่ายกอง
กิจการนิสิต 
3. การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง 
4. ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถามในวันคณบดีพบนิสิต
แต่ละสาขา  
5. ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 

วันคณบดีพบปะนิสิต 1.นัดหมายนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปีประชุมพร้อมกัน 
2.นิสิตแสดงความเห็นและร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้านต่างๆ
ผ่านแบบประเมิน  
3.คณบดีเข้าพบปะพูดคุย ตอบข้อสงสัย ความเห็นต่างๆที่
ได้รับจากแบบประเมิน รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม 
ร้องเรียนในประเด็นต่างๆเพ่ิมเติม 

 
กรณีการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น 

 1. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่ายกิจการนิสิตคณะ : การร้องทุกข์ข้อ
พิพาทจากนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ที่ 17/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินัยนิสิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อในค าสั่งดังกล่าวได้พิจารณา
วินัยนิสิต 2 คน ซึ่งทั้งสองคนดังกล่าวเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (AUN-05-
10) โดยนิสิตทั้งสองนั้นได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หลังจากการพิจารณาโทษ 
ทางคณะได้มีการพูดคุยและให้ค าปรึกษาในด้านหลังจากพิจารณาวินัยแล้ว ทั้งตัวนิสิตและผู้ปกครอง  
  2. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา: กรณีพิพาทระหว่างนิสิตฝึกงานหญิง 2 รายกับผู้ดูแลหอพัก 
ณ พื้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ฝึกงาน เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารท าให้
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นิสิตไม่สามารถย้ายของเข้าห้องพักได้ตามที่ตกลงกันในวันดังกล่าว จึงท าให้เกิดการพิพาทระหว่างนิสิตกับ
ผู้ดูแลหอพักโดยทราบภายหลังว่าหอพักนั้นเป็นเจ้าของเดียวกับบริษัทที่นิสิตจะต้องเข้าฝึกงาน กรณี
ดังกล่าวนิสิตได้โทรแจ้งปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการพูดคุยกับนิสิตและสถาน
ประกอบการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยผู้จัดการได้เสนอให้นิสิตพักที่บ้านของตนเป็นการชั่วคราว เมื่อประเมิน
สถานการณ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแจ้งคณบดีเพ่ือหารือในการแก้ไข ได้ข้อสรุปว่าให้นิสิตทั้งสองเปลี่ยน
สถานประกอบการในการฝึกงาน ปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไข 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คณะได้จัด “โครงการคิดผิดชีวิต” เปลี่ยนด้วยเล็งเห็นความส าคัญของ 
การมีสติและปัญญาในการไตร่ตรองวิธีการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงความสามารถในการพิจารณาถึงผลที่ตามมาจากการกระท าอันจะน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องและ
เหมาะสม (AUN-05-11) ผลการประเมินการเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกสื
และการค้าชายแดน ทางหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้มีการสร้างแบบประเมินการ
เข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ ซึ่งผลการประเมินนั้นแสดงดังตารางที ่5.4 

ตารางที่ 5.4 การรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เรียน 

ล าดับ การรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ 
 

ร้อยละ 

1 ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 77.78 
2 ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร สาขาวิชา 23.61 
3 ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 13.89 
4 ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่าน

หัวข้อสายตรงคณบดี 
19.44 

5 ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 25.00 
6 ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 15.28 

 
จากตารางที่ 5.4 สรุปผลการประเมินการเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาการจัดการโลจิ

สติกส์และการค้าชายแดน พบว่า ช่องทางการร้องทุกข์ที่นิสิตมีการรับรู้และรับทราบมากท่ีสุด คือ ช่อง
ทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาคิดเป็นร้อยละ 77.78 ตามมาด้วย ช่องทางการร้องทุกข์ผ่าน
ทางงานกิจการนิสิตและช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร สาขาวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 25 และ 23.61 ตามล าดับ โดยมีนิสิตร้อยละ 11.11 เคยร้องทุกข์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ซึ่งร้อยละ 8.33ใช้ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 2.78 ร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี และ ร้อยละ 1.39 ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรง
ผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยร้อยละ 37.50 ของนิสิตที่เคยร้องทุกข์มีความพึงพอใจต่อ
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การจัดการร้องทุกข์ในระดับน้อย ร้อยละ 25 มีความพึงพอใจต่อการจัดการร้องทุกข์ในระดับปานกลาง 
และ ร้อยระ 37.50 มีความพึงพอใจต่อการจัดการร้องทุกข์ในระดับมาก (AUN-05-12) 

อย่างไรก็ตาม มีนิสิตได้เสนอความคิดเห็นถึงช่องทางการร้องทุกข์ดังกล่าวว่า ส่วนมากนิสิตจะร้อง
ทุกข์กับอาจารย์ที่สนิทหรือไว้ใจบางเรื่อง เนื่องจากไม่ทราบถึงช่องทางการร้องทุกข์อ่ืนๆ หรือการแสดง
ความคิดเห็นต่ออาจารย์ท่านนั้นๆตอนช่วงการประเมินอาจารย์ผู้สอน  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-05-01 รายละเอียดของเล่มหลักสูตรและรายวิชา หรือ มคอ.3 
2. AUN-05-02 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 
3. AUN-05-03 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน 
4. AUN-05-04 ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. AUN-05-05 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบ 
6. AUN-05-06 แบบประเมินผู้เรียนรายวิชา สหกิจศึกษาและการศึกษาค้นคว้าอิสระด้านโลจิสติกส์และ

การค้าชายแดน 
7. AUN-05-07 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบัน 
8. AUN-05-08 รูปภาพประกอบการแจ้งข่าวสารนิสิตผ่านช่องทางต่างๆ 
9. AUN-05-09 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 และภาพถ่ายกิจกรรม 
10.AUN-05-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินัยนิสิต 
11.AUN-05-11 รายงานโครงการคิดผิดชีวิตเปลี่ยน 
12.AUN-05-12 แบบประเมินการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เรียน 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  

● design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

● apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

● develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

● monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

● reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

● conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เขา้ใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

 

3 3 
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  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 
6.2 Staff-to-studentratio and workload are 

measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 2 

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined 
and communicated (4,5,6,7) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

4 4 

6.4  Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ 

4 4 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น  

3 3 

6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

2 3 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 

2 3 
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 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service (1) มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง 
และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 
  

การด าเนินการของหลักสูตรและคณะฯได้มีการประชุมและร่วมกันวางแผนและด าเนินการตาม
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ เพ่ือให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น แผนอัตราก าลัง 
แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมการท าวิจัยและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ผลงานทางวิชาการโดยมีการก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน (เกณฑ์ใหม่ 4 ปีนับจากเริ่มต้นสัญญาจ้าง) เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่การขอต าแหน่ง การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการในด้านต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท าเอกสารประกอบการสอน การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการฝึกเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก (AUN-06-01) โครงการการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์
แต่ละหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งจากผลการด าเนินการในปัจจุบันนั้นท าให้มีทิศทาง
งานการด านินงานด้านต่างๆของอาจารย์แต่ละท่านในหลักสูตรที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากทุกท่านมีความเข้าใจใน
แผนการพัฒนาบุคคลากรและแผนการพัฒนาตนเองในอนาคตท่ีชัดเจน  

ในกรณีที่อาจารย์ในหลักสูตรลาออก การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน หลักสูตรมีการก าหนด
แผนปฏิบัติงานในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ (AUN-06-02) ที่มีความเหมาะสมในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์ 
โดยหลักสูตรมีการเสนอคณะฯเพ่ือขออนุมัติกรอบอัตราก าลังตามแผน คณะท าเรื่องขอกรอบอัตราก าลัง
ผ่านกองแผนงาน หลังจากนั้นมีการขออนุมัติด าเนินการสรรหาตามกรอบ เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็น ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เหมาะสม  

ส าหรับในด้านขวัญก าลังใจในการท างาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศแนว
ทางการให้รางวัลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกองทุนสวัสดิการเสริมให้แก่
บุคลากรของคณะนอกเหนือจากประกันสังคมและประกันสุขภาพหมู่ ดังที่สรุปไว้ตามตาราง 
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ตารางที่ 6.1 ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
โครงการ/วิธีการ 

ด้านการเรียนการสอน - การส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาให้ครบตามจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมการพัฒนาอาจารย์มือ
อาชีพต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตรต่อเนื่องทุกปี 
- การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง 

ด้านการวิจัย - การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R 
เพ่ือประมวลผลข้อมูลงานวิจัยด้วยสถิติเบื้องต้น 
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
- การส่งอาจารย์เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- การส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการวิจัยกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาภายใน
คณะ 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ - การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 
2560 
- การส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาต่างๆเพ่ือประกอบการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ด้านความก้าวหน้าสายงาน - การสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดย
มีการวางแผนการขอทุนเรียนต่อกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
- การหารือเพ่ือวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางสายงานรายบุคคลกับผู้บริหารคณะ 

การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง - สรรหาบุคลากรตามแผนปฏิบัติงานในการรับ และ
แต่งตั้งอาจารย์ โดยประกาศผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ เป็นต้น  
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การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

โครงการ/วิธีการ 

ด้านการยกย่องชมเชย - คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศ
แนวทางการให้รางวัลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เช่น ประกาศชมเชยในที่ประชุม 
เว็บไซต์คณะ รางวัลส าหรับอาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์เป็นต้น 

 
 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service (2) 

  มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
6.2.1 ด้านการเรียนการสอน 
 

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย์ 3 2   1 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 3 2   1 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางที่ 6.3 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557      
2558      
2559 4 2 3 5  
2560 5 1 1 5  

 

ตารางที่ 6.4 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2559    
2560 437.64 1.7 257:1 

  
ในด้านภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดภาระงาน ด้านการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ 
รวมถึงภาระการก ากับดูแลนิสิต และการให้ค าปรึกษาโดย มีการประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาตามแผนการ
เรียนของหลักสูตรและรายวิชาที่เปิดเพ่ือนิสิตที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผน  และก าหนดอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญ โดยค านึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมของอาจารย์แต่ละท่าน (AUN-06-
03) 

จากข้อมูลข้างต้น ในด้านภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น จะเห็นได้ว่า มีค่า FTE 
จากรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนให้ในหลักสูตรนั้นอยู่ที่  1.7  ซึ่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนิสิตของหลักสูตรแล้ว อยู่ที่ 257 : 1 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบตามเกณฑ์
สัดส่วนของกลุ่มสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนที่มีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนนิสิตเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ าไว้ที่ 35:1 อย่างไรก็ตามทางคณะและหลักสูตรมีการวางแผนในการปรับปรุงใน
ประเด็นดังกล่าว คือ การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ และการลดจ านวนรับผู้เรียนลง 
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6.1.2 ด้านการวิจัย 
ตารางที่ 6.5 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2557     
2558     
2559 ปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 

ธัชนันท์ สังวาลย์/ 
จิรพรรณ เลี่ยง
โรคาพาธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนยศ กุลฑล/ ศศิ
มา ช่วยชาตรี/ อน
วรรษ ต้นสกุลมี
โชคชัย 

Risk management 
for logistics service 
provider focusing 
on road freight 
transportation 
/The 7th 
International 
conference of 
operation and 
supply chain 
management 2016 
 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการพัสดุ
ชิ้นส่วนอะไหล่อากาศ
ยาน กรณีศึกษา 
บริษัทอุตสาหก
กรมการบินจ ากัด 
/การประกวดโครงงาน
สายมนษุยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และการ
จัดการ ในวันสหกิจ
ศึกษาคร้ังที่ 7 

18-20-DEC-2016 
 
 
 
 
 
 
 
2-FEB-2017 

2560 ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 

อารยา สุนทร
วิภาต/ ลัญจกร 
สัตย์สงวน/ กุลวดี 
เนื่องแสง/ และ 
ภัญนภัส พฤกษา
กิจ 
 
 

Organization and 
Management 
Model of Thai 
Durian Institute in 
World 
Competitiveness/ 
In Proceedings of 
International 

7 June 2018 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

 
 
 

 
 

Conference on 
Social Sciences 
and Management 
(ICSSM) (pp. 64-76). 
Chiang Mai, 
Thailand. 

 
 

ปริญญาตรี กรองทอง พรหม
สวรรค์/ พรรณา
ราย เกิดข า/ และ 
ธัชนันท์ สังวาลย ์

โครงงานศึกษา
โครงสร้างต้นทุนและ
แนวทางการลดต้นทุน
การขนส่ง กรณีศึกษา 
บริษัทเอบีซี เนชั่น
แนล แพคเก็จจิ้ง 
จ ากัด. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2561 (หน้า 200-
211). นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

31 มี.ค. 61 

ปริญญาตรี ดาราพร กุลดี 
ธาราทิพย์ เกิดทอง 
และ ธนยศ กุลฑล 

การลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้วยระบบ 
RFID. ใน การประชุม
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2561 (หน้า 
158-167). 
นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

31 มี.ค. 61 

ปริญญาตรี ยศพนธ์ ชนะชัย
เสถียร ปรเมษฐ์ 
บ ารุงพฤกษ์ และ 
ธนยศ กุลฑล.  

การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการส่ง
มอบพัสดุ กรณีศึกษา 
บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จ ากัด. ใน 
การประชุมการ

31 มี.ค. 61 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2561 (หน้า 
138-149). 
นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

ปริญญาตรี สุวรรณญา วิสาละ 
เสาวภา มูล
สันเทียะ และ ธน
ยศ กุลฑล 

การลดต้นทุนค่าขนส่ง
โดยการปรับเปลี่ยน
ยานพาหนะ. ใน การ
ประชุมการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 
2561 (หน้า 150-
157). นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

31 มี.ค.61 

ปริญญาตรี ธนยศ กุลฑล ปิยะ
พร อิสสรารักษ์ 
และ ฉลองชัย ธี
วสุทรสกุล. 

การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง
ส ารวจที่ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน 
วิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน 
กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี. ใน 
การประชุมวิชาการ 
"วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 27-28 
มีนาคม 2561 (หน้า  
1-8 ss46). 
นครศรีธรรมราช: 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์. 

วันที่ 27-28 มีนาคม 
2561 

ปริญญาตรี อาจารย์ปิยะพร 
อิสสรารักษ์ / 

An exploratory 
factor analysis of 

14 ธ.ค. 2560 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล / อาจารย์
ชนาภา ตรีวรรณ
กุล / อาจารย์คม
ธัช สืบสายชล 

logistics and 
supply chain 
management 
course. In 
Proceedings of 
National and 
International 
Sripatum 
University 
Conference 2017 
(pp. 32-41). 
Bangkok: Sripatum 
University. 

ปริญญาตรี พรทิพย์พา จริย
เต็มสี และ ปิยา
ภรณ์ รัตโนภาส 

แนวคิดการปรับปรุง
พ้ืนที่คลังสินค้า ด้วย
ทฤษฎีควบคุม 
โดยสายตาและการใช้
มาตรฐานสีเครื่อง
หมายความปลอดภัย. 
ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัย 
นครราชสีมา ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 2561 (หน้า 
127-137). 
นครราชสีมา: 
วิทยาลัยนครราชสีมา. 

31 มี.ค.61 

ปริญญาตรี ปิยาภรณ์ รัตโน
ภาส 

The Satisfaction of 
Cooperative 
Education in the 
Logistics and 
Cross-Border Trade 
Management. In 
Proceedings of the 
2nd Work 
Integrated Learning 

26-27 มิถุนายน 
2561 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

National 
Conference 
Walailak University, 
Thailand Paper 
ID:33 March 26-27, 
2018 (pp. 214-223). 
Nakhon Si 
Thammarat: 
Walailak University. 

 

ตารางที่ 6.6 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557       
2558       
2559   1  1 1:5 
2560 7  2  9 9:5 

 
2559 (2016) 
Sangwan, T., & Liangrokapart, J. (2016). Risk management for local logistics service 

provider focusing on outbound road freight transportation. In Proceedings of 
7thInternational Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM) 
(pp. 236-247). Phuket: Institut Teknologi Sepuluh Nopember and Mahidol 
University. 

2560 (2017) 
Sunthornviphart, A., Satsanguan L., Nuangsaeng L., & Pruksakit, P. (2018). Organization and 

Management Model of Thai Durian Institute in World Competitiveness. In 
Proceedings of International Conference on Social Sciences and Management 
(ICSSM) (pp. 64-76). Chiang Mai, Thailand. 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556        
2557        
2558        
2559 1     1 1:5 
2560 1     1 1:5 

    
ธนยศ กุลฑล, ศศิมา ช่วยชาตรี , และอนวรรษ ต้นสกุลมีโชคชัย (2016). การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

พัสดุชิ้นส่วนอะไหล่อากาศยาน กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกกรมการบินจ ากัด. การประกวดโครงงาน
สายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ในวันสหกิจศึกษาครั้งที่ 7 

สุวรรณญา วิสาละ เสาวภา มูลสันเทียะ และ ธนยศ กุลฑล. (2561). การลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการ
ปรับเปลี่ยนยานพาหนะ. การประกวดโครงงานสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ใน
วันสหกิจศึกษาครั้งที่ 8 

 
ด้านการวิจัย 

จากข้อมูลด้านงานวิจัยจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา  2559 หลักสูตรจ านวนผลงานวิชาการเผยแพร่
เพียงแค่ 1 ฉบับ และผลงานสร้างสรรค์เพียงแค่ 1 ฉบับเท่านั้น ซึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร มีการ
ก าหนดวาระการประชุมเรื่องการก าหนดกรอบการท าวิจัยด้านบริหารธุรกิจ / สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
แหล่งทุน และแจ้งปฏิทินการเสนอค าของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ โดยมอบหมาย
ให้อาจารย์แต่ละท่านพิจารณาเขียนข้อเสนอฯ และการเสนอค าของบประมาณสนับสนุนการให้บริการทาง
วิชาการ  ทั้งนี้หลักสูตรมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเขียน
ข้อเสนองานวิจัยดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต โดยในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้คัดเลือกผลงานวิชาการของนิสิตจากรายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือเข้าร่วมใน 
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่  5 ประจ าปี  2561 
นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งมีนิสิตส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอทั้งสิ้น 6 โครงการ และได้
รางวัลการน าเสนอดีเด่น มีนิสิต 2 คน ได้รับรางวัลการน าเสนอดีเด่นด้วย คือ นายยศพนธ์ ชนะชัยเสถียร 
จากผลงาน“การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด” 
และ นางสาวธาราทิพย์ เกิดทอง จากผลงาน “การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วย
ระบบ RFID ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรมีผลงานวิชาการเผยแพร่ถึง 9 ผลงาน อัตราส่วน
ผลงานเผยแพ่ต่อจ านวนอาจารย์ในหลักสูตรเพิ่มขึ้นจาก 1:5 เป็น 9:5  และผลงานสร้างสรรค์อีก 1 ผลงาน  
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ด้านการบริการวิชาการ 
 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางการบริการวิชาการของสาขา โดย มีการประชุมเพ่ือการ

เสนอค าของบประมาณสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการจากส่วนงานต่างๆ โดยกิจกรรมบริการวิชาการท่ี
ทางสาขาได้มีการด าเนินการในปีการศึกา 2560 ได้แก่ 

 
ตารางที่ 6.7 งานบริการวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร  
คณาจารย์ในหลักสูตร ร่วมกันจัดการแข่งขัน “Beer game” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ให้กับโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมปลาย  

ดร. อารยา สุนทรวิภาต ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในห้วข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”  
เมือ่วันที  13 มิถุนายน 2561 จัดโดย สพฐ ร่วมกับ สมาคมท่องเทียว 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมต้นเข้าร่วม โครงการ 
จ านวน 300 คน 

อาจารย์ธัชนันท์ สังวาลย์ ร่วมเป็นวิทยากร พิเศษบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ผลไม้จันทบุรี ในงานเสวนา เรื่อง Logistics และการขายผลไม้ออนไลน์ 
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ
บรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผลไม้จันทบุรี” 

คณาจารย์ในหลักสูตรบูรณา
การกับสาขาบริหารธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีทางทะเล ร่วมมือกับ
บริษัทเอกชนจากประเทศจีน  

คณาจารย์ในหลักสูตรบูรณาการกับสาขาบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล ร่วมมือกับบริษัทเอกชนจากประเทศจีน ได้จัดท าโครงการ
ศึกษา FEASIBILITY STUDY FOR WATER BUSINESS DOCTOR 
CO.,LTD KOH CHANG DESALINATION PROJECT ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบสัญญาของฝ่ายกฎหมาย 

 
 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 
(4,5,6,7) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับ
ต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีการด าเนินการโดยงานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือก หลักสูตรมีการวิเครา ะห์
อัตราก าลังร่วมกับคณะ และแจ้งขอกรอบอัตราก าลัง ซึ่งปรากฏในแผนและผลอัตราก าลัง และแผนและผล
พัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560 โดยได้ปรับข้อมูลจากแผนและผลดังกล่าวของปีการศึกษา 2559 
รวมทั้งแจ้งการประกาศสรรหาให้กับงานการเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขต  งานเจ้าหน้าที่จะประกาศรับสมัคร 
แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง และบรรจุแต่งตั้งต่อไป  
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 หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือก กรรมการ
ประเมินผลการทดลองงาน การด าเนินการด้านการสรรหาและการคัดเลือกที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 หลักสูตรและคณะได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบเกณฑ์การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน 
โดยประธานสาขา และในที่ประชุมคณะ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องขอต าแหน่งทางวิชาการ และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระยะเวลาที่ตกลงกับหลักสูตร 
และคณะ  
 ด้านจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรได้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย
บูรพาพ.ศ. 2554   
 ตัวอย่างการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของอาจารย์ในหลักสูตร ข้อ 32 อาจารย์พึงมีจรรยาบรรณ
การสอนต่อนิสิต (8) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร เข้ารับค าปรึกษา โดยสมควร โดยแจ้งประกาศ
ให้ทราบ (10) แจ้งให้นิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การก าหนดต าราประกอบการสอน ในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับระดับและเนื้อหา (11) สอนตามเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งงานสอน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หากมีการงดสอนได้มีการสอนชดเชย 
 ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว และไม่มี
การกระท าผิดจรรยาบรรณร้ายแรง  
 นอกจากนี้หลักสูตรยังส่งเสริมในด้านจริยธรรมวิชาชีพ โดยอาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ใหม่ได้อบรม Active Learning และเข้าอบรม
หลักสูตรด้านเทคนิคการสอนและการประเมินผล อีกครั้ง (เมื่อปีการศึกษา 2559 เข้าอบรมแล้วครั้งหนึ่ง)  
รายละเอียดการสรรหา การคัดเลือก และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ มีการเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน ใน website ของมหาวิทยาลัย  
http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารย์ลาออกจ านวน 1 ท่าน และมีอาจารย์ใหม่จ านวน 1 ท่าน 
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงกับสาขา ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ และหลักสูตร
ได้มีจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าด้านการสอน การประเมินผล รวมถึงให้ค าแนะน าในด้านงานวิจัย  

คณะและหลักสูตรยังมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานของอาจารย์เพื่อยก
ระกับคุณวุฒิการศึกษาและเข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังรายละเอียด
ตามตารางดังนี ้(AUN-06-06) 

 
 
 
 
 

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id
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ตารางที่ 6.8 ก าหนดมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานของอาจารย์เพ่ือยกระกับคุณวุฒิ
การศึกษาและเข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

1. ดร.อารยา สุนทรวิภาต ปริญญาเอก - - - -  
2. อ.ธนยศ กุลฑล ปริญญาโท  ผศ *   
3. อ.ธัชนันท์ สังวาลย์ ปริญญาโท  ผศ *   
4. อ.ปิยาภรณ์ มาลี ปริญญาโท   ผศ *  
5. จาตุรันต์ แช่มสุ่น ปริญญาโท    ผศ * 
หมายเหตุ   

(*)    หมายถึง ก าหนดเวลาในการลาศึกษาต่อ 
ผศ./ รศ. หมายถึง ปีที่คาดว่าจะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) และ

รองศาสตราจารย์ (รศ.) 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 

การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร)  ในปี
การศึกษา 2560 คณบดียังคงมีนโยบายทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงแล้วในปีการศึกษา  2559 
และได้น าไปใช้แล้ว เนื่องจากมาตรฐานภาระงานที่ปรับปรุงไป ยังมีบางประเด็นที่ไม่สะท้อนลักษณะการ
ปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานภาระงานของคณะ ที่มีรองคณบดีเป็นประธานกรรมการ 
และคณะกรรมการมาจากตัวแทนอาจารย์แต่ละหลักสูตร ๆ ละ 2 คน รวมถึงอาจารย์จากกลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไป อีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน จึงได้ประชุมทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงไปแล้วอีกครั้ง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และมาตรฐานภาระงานที่ได้ปรับปรุงล่าสุดนี้จะน าไปใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562  

 หลักสูตรและคณะได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรแต่ละคน เพ่ือระบุและประเมินผล
สมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (AUN-06-07 และ AUN-06-13) โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

- ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา คิดเป็น   
สัดส่วน 70% โดยแบ่งออกเป็นภาระงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย 

ภาระงานวิชาการอ่ืน ๆ ภาระงานบริหาร และภาระงานอ่ืน ๆ 
- ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  สายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาคิดเป็นสัดส่วน 30% โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation-ACH) 
 - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 
 - จริยธรรม (Integrity-ING) 
 - การร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) 
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 - การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV) 
 จากการประเมินทั้งสองข้างต้น คณะได้น าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้น

เงินเดือนต่อไป  
 
6.5  Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม
ความต้องการนั้น 

หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และมีการสอบถามความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในที่ประชุมหลักสูตร  (AUN-06-08)  
รวมถึงหลักสูตรและคณะฯ ยังได้มีการจัดอบรมและพัฒนาตามความต้องการของคณาจารย์ เช่น การศึกษา
ดูงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ   

ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าอบรมในสาขาที่เก่ียวข้องทุกคน (ตารางข้อมูล 
การพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) โดยเป็นตามความต้องการของคณาจารย์แต่ละ
ท่าน   
 
ตารางที่ 6.9 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

1. อาจารย์อารยา 
สุนทรวิภาต 

1. สัมนาการค้าทุเรียน 
2. สัมนาการด าเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศ ไทย-ญี่ปุ่น  
3. อบรมหลักสูตรการบริหารความ

ขัดแย้งในมหาวิทยาลัย 
4. ICSSM Conference 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารในคณะ 
2. พัฒนาการท าวิจัย 
3. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. นายธัชนันท์ 
สังวาลย์ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active 
Learning 

2. โครงการอบรมโปรแกรม R เพ่ือการ
ประมวลผลทางสถิติในการวิจัย 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ใหม่ พ.ศ. 2560 

4. Logistics ๔.๐ Co-creature to 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย 
3. ใช้เป็นแนวทางในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ศึกษาทิศทางของโลจิสติกส์ในยุค 
4.0 เพ่ือส าหรับแชร์ให้นิสิตในการ
เรียนการสอน 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

future ร่วมกันคิดเพ่ืออนาคต 

3. อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active 
Learning  

2. E-commerce by Alibaba 
 

1. ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน 
2. ใช้ประโยชน์ในการสอนวิชา e-
commerce และแนะน าการขาย
ออนไลน์ 

4. อาจารย์ปิยา
ภรณ์ รัตโนภาส 

1. โครงการอบรมโปรแกรม R เพ่ือการ
ประมวลผลทางสถิติในการวิจัย 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active 
Learning 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ใหม่ พ.ศ. 2560 
4. E-commerce by Alibaba 
5. โครงการเรื่อง “การเขียน การผลิต 
และการเผยแพร่ต ารา หนังสือวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา” 

1.  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. ใช้เป็นแนวทางในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ใช้ประโยชน์ในการสอนวิชา e-
commerce และแนะน าการขาย
ออนไลน์ 
5. ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การสร้างสรรค์ต าราและหนังสือ
วิชาการท่ีมีคุณภาพ 

5. อาจารย์จาตุรันต์ 
แช่มสุ่น 

1. โครงการอบรมโปรแกรม R เพ่ือการ
ประมวลผลทางสถิติในการวิจัย 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 3 เรื่อง
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ใหม่ พ.ศ. 2560 

1. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย 
2. พัฒนาเทคนิคการสอน 
3. ใช้เป็นแนวทางในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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6.6  Performance management including rewards  and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
  

คณะมีการสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และทุนส่งเสริมการวิจัยภายในคณะฯ รวมถึงการส่งเสริมและจูงใจ
ให้อาจารย์ในการท าวิจัย (AUN-06-09) รวมถึงยกย่องและเชิดชูเกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ โดยให้เงินรางวัล
ตามประกาศของคณะฯ ยกย่องให้เกียรติในที่ประชุมคณาจารย์ และประกาศเกียรติคุณในเว็บไซต์คณะฯ  
(AUN-06-10) อีกทั้งคณะฯ มีการบริหารผลการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการสอนเกินภาระงาน โดยเบิกภาระ
งานส่วนเกินได้ และในกรณีที่มีการให้บริการวิชาการ จะน าผลไปใช้ในการประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานอีกด้วย 

ด้านงานวิจัย ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคคลากร 
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปน าเสนอผลงานวิชาการ นอกจากนี้มีการกล่าวชื่นชมเชิดชู
เกียรติส าหรับบุคคลากรที่ได้รางวัลและได้เข้าร่วมในการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีต่างๆ ทั้งในห้องประชุม 
เว็บไซต์ของคณะ รวมถึงช่องทาง Social media ต่างๆของคณะ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement (10)    
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 

การด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560  คณะมีการสนับสนุนกิจกรรม และจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยหลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท างานวิจัยอย่างน้อยปีละ1เรื่อง โดยมีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกจ านวน 
2 โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการขอทุนภายนอก 1 โครงการ (AUN-06-11) ทุนสนับสนุนจากคณะ 1 
และมีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 7 เรื่อง  (AUA-06-12) 

ปัจจุบันหลักสูตรก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการติดต่อด้านการเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก โดยหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชา
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งหลักสูตรค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน โดยประเด็นหลักท่ีใช้เทียบเคียงมาตรฐานคือการเผยแพร่ผลงานวิจัย       
ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สามารถเทียบเคียงผลได้ดังดารางที่ 6.10  
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ตารางที่ 6.10  ผลเทียบเคียงการเผยแพร่ผลงานวิจัยปีการศึกษา 2560 

คู่เทียบเคียง 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

รวม 
Proceeding Journal Proceeding Journal 

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- 4 1 - 5 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 - 2 - 9 

 
จากตารางการเทียบเคียงแสดงให้เห็นว่า ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

และการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานเผยแพร่ทั้งสิ้น 5 เรื่อง โดยแบ่งเป็น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  1 เรื่อง และวารสารวิชาการระดับชาติ 4 เรื่อง เมื่อเทียบกับจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีอัตราส่วนอยู่ที่ 5:5 ในขณะที่สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมี
จ านวนผลงานเผยแพร่ทั้งสิ้น 9 เรื่อง โดยแบ่งเป็น การประชุมวิชาการระดับชาติ 7 เรื่อง และระดับ
นานาชาติ 2 เรื่อง คิดเป็นอัตราส่วนต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสุตรอยู่ที่ 9:5  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผลงานเผยแพร่ของหลักสูตรจะมีมากกว่าคู่เทียบ แต่ผลงานเผยแพร่ทั้งหมดยัง
เป็นเพียงระดับการประชุมวิชาการ ในขณะที่สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์มี
การเผยแพร่ในระดับตีพิมพ์วารสารวิชาการถึง 4 จาก 5 เรื่อง  

ดังนั้น ประเด็นเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดๆไป หลักสูตร
ควรมุ่งประเด็นถึงการส่งเสริมและยกระดับจ านวนผลงานเผยแพร่ในระดับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการเพ่ิมศักยภาพด้านงานวิจัยของหลักสูตร นอกจากนี้คณาจารย์ในหลักสูตร
ยังสามารถน าผลงานตีพิมพ์มาใช้อ้างอิงส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือความก้าหน้าทางสายงาน
ได้ 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตร ............................................................................ สาขาวิชา............................................................................... 

คณะ ..................................................................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์   ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1. อารยา 
สุนทรวิภาต 

/   Organizatio
n and 
Manageme
nt Model 
of Thai 
Durian 
Institute in 
World 
Competitiv
eness. 

/      / Proceedin
gs of 
Internation
al 
Conferenc
e on 
Social 
Sciences 
and 
Manageme
nt (ICSSM) 

18-12-
2016 

     /   /    

2. ธนยศ กุลฑล /   An 
exploratory 
factor 
analysis of 

/      / In 
Proceedin
gs of 
National 

2017      /   /    
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ที่ 
ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 
ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

logistics 
and supply 
chain 
manageme
nt course 

and 
Internation
al 
Sripatum 
University 
Conferenc
e 2017 

   การลดต้นทุน
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การ
ด าเนินงาน
ด้วยระบบ 
RFID 

/     /  การประชุม
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
วิทยาลยั
นครราชสีมา 
ครั้งที่ ๕ 
ประจ าป ี
๒๕๖๑ 

2561      /   /    

   การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
เชิงส ารวจที่
ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน 
วิชาการ
จัดการโลจิ
สติกส์และโซ่
อุปทาน 

/     /  การประชุม
วิชาการ 
"วลัยลักษณ์
วิจัย" ครั้งที่ 
๑๐ 

๒๗-๒๘ 
มีนาคม 
๒๕๖๑ 

     /   /    
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ที่ 
ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 
ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตจันทบุร ี

   การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การส่งมอบ
พัสดุ 
กรณีศึกษา 
บริษัท 
อุตสาหกรรม
การบิน จ ากัด 

/     /  การประชุม
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
วิทยาลยั
นครราชสีมา 
ครั้งที่ ๕ 
ประจ าป ี
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑      /   /    

   การลดต้นทุน
ค่าขนส่งโดย
การ
ปรับเปลี่ยน
ยานพาหนะ 

/     /  การประชุม
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
วิทยาลยั
นครราชสีมา 
ครั้งที่ ๕ 
ประจ าป ี
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑      /   /    

3 ธัชนันท์ 
สังวาลย ์

/   โครงงาน
ศึกษา
โครงสร้าง

/     /  การประชุม
การประชุม
วิชาการ

๒๕๖๑      /   /    
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ที่ 
ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 
ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ต้นทุนและ
แนวทางการ
ลดต้นทุนการ
ขนส่ง 
กรณีศึกษา 
บริษัทเอบีซี 
เนช่ันแนล 
แพคเก็จจิ้ง 
จ ากัด 

ระดับชาติ 
วิทยาลยั
นครราชสีมา 
ครั้งที่ ๕ 
ประจ าป ี
๒๕๖๑ 

4 ปิยาภรณ์ 
รัตโนภาส 

/   แนวคิดการ
ปรับปรุงพื้นที่
คลังสินค้า 
ด้วยทฤษฎี
ควบคุม 
โดยสายตา
และการใช้
มาตรฐานสี
เครื่อง
หมายความ
ปลอดภัย 

       การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
วิทยาลยั 
นครราชสีมา 
ครั้งที่ ๕ 
ประจ าป ี
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑             

    The 
Satisfaction 
of 
Cooperativ
e 

       In 
Proceedin
gs of the 
2nd Work 
Integrated 

March 
26-27, 
2018 
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ที่ 
ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 
ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

Education 
in the 
Logistics 
and 
Cross-
Border 
Trade 
Manageme
nt. 

Learning 
National 
Conferenc
e Walailak 
University 

รวม 4 - - 9 9 - - 0 - 2 7 9  - - - - - 9 - - 9 - - - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-06-01 แผนงานทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และแผนพัฒนาบุคคลากรของ

หลักสูตร 
2. AUN-06-02 แผนผังแสดงการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. AUN-06-03 รายงานการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560 

ตารางสอน ก าหนดภาระงานสอน 
4. AUN-06-04 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
5. AUN-06-05 เอกสารสัญญาจ้าง 
6. AUN-06-06 เอกสารยื่นสมัครขอทุนศึกษาต่อ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
7. AUN-06-07 ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา 
8. AUN-06-08 รายงานการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ครั้งที่ 2/2560 การ

สอบถามความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ) 
9. AUN-06-09 ประกาศการให้เงินรางวัลด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
10.AUN-06-10 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/  
11.AUN-06-11 สัญญาโครงการวิจัย 
12. AUN-06-12 ผลงานทางวิชาการ 

13.AUN-06-13 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย  
         สายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ัักยาาพทางวิชาการ าาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสาาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณาาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาัการเรียนรู้ทั้งด้านกายาาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขาาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

2 3 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ัักยาาพ
ทางวิชาการ าาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

3 4 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 
 student competition, and other student support 
 services are available to improve learning and 
 employability (4) 

       มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 5 

8.5  The physical, social and  psychological 
 environment is conducive for education and 
 research as well as personal well-being (5) 
มีการจัดบรรยากาัการเรียนรู้ทั้งด้านกายาาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขาาวะ
ของผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางที่ 8.1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปี พ.ั. 2554 (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการัึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2554 34  28 28 26 
1/2555 130  79 71 66 
1/2556 242  138 129 119 
1/2557 248  162 146 138 
1/2558 224  140 127 116 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตัึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 
ตารางที่ 8.2 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปี พ.ั. 2559 (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการัึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2559 220 120 144 114 107 
1/2560 178 120 114 105 100 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตัึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 
ตารางที่ 8.3 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการัึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2556 133 133 68 67 27 26     266 
2557 158 147 122 121 67 67 26 24   361 
2558 141 133 140 141 121 121 66 66 6 2 463 
2559 142 124 119 117 139 138 119 119 4 4 428 
2560 105 100 107 107 116 116 138 138 1 1 462 

หมายเหตุ : 1. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะาาคปลาย ของทุกปีการัึกษามาบวกกัน 
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ตารางที่ 8.4 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการัึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี  
รหัส 

แรกเข้า 
จ านวนที่

ลงทะเบียน 
จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี  
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2556 129 110 8 1 4 4 2  

2557 146    5 3   

2558 127    10 1   

2559 114    7    

2560 105    5    

 

ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ8.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources 
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
 8.1  The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,   
published, and up-to-date (1)มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน  

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนร่วมกับคณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์ร่วมกัน
ก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้านิสิตที่จะรับเข้าัึกษาในหลักสูตรของคณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่สามารถสมัครเข้าัึกษา ตามโครงการดังต่อไปนี้ และมีการประกาั
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครโดยการประชาสัมพันธ์การรับเข้าัึกษาต่อบนหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย 

1. โครงการรับตรงในาาคตะวันออก จ านวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจ านวนที่รับเข้าัึกษา
ทั้งหมด โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่ัึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมัึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัดคือ ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ พระนครัรีอยุธยา 
ลพบุรี และ สระบุรี 

2. โครงการรับตรงทั่วประเทั จ านวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจ านวนที่จะรับเข้าัึกษาทั้งหมด 
โดยรับบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ จากนักเรียนที่ส าเร็จการัึกษาหรือก าลังัึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมัึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทั 

                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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3. โครงการ Admissions จ านวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนที่จะรับเข้าัึกษาทั้งหมดโดย
มหาวิทยาลัยรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมัึกษา ซึ่งคัดเลือกจากบุคคล
ที่จบการัึกษาปีที่ 6 หรือที่เทียบเท่าจากนักเรียนทั่วประเทั 

4. โครงการพิเัษ จ านวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจ านวนที่จะรับทั้งหมด โดยมีโครงการพิเัษ 
ดังต่อไปนี้ 

 -  โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเัษทั่วประเทั 
     -  โครงการเพชรตะวันออก 
      -  โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีัรีระยอง" 
     -  โครงการโควตาพิเัษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
     -  โครงการโควตาพิเัษ MOU 
 5. โครงการขยายโอกาสทางการัึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย
คัดเลือกนักเรียนที่มีาูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดจันทบุรีโดดคัดเลือกนักเรียนโดยมีาูมิล าเนาตาม
ส าเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเทริงเทรา และปราจีนบุรี 

 วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในกระบวนการรับเข้านั้นผู้เรียน
จะถูกกรองโดยเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าัึกาต่อในสาขา ตามที่ประกาัไว้ในระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้าัึกษาในสถาบันอุดมัึกษา ปีการัึกษา 2560 และประกาัของมหาวิทยาลัย จากนั้นอาจารย์ผู้
สัมาาษณ์จะเป็นผู้ประเมินในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจ และการรับทราบถึงสาขาที่ผู้เรียน
ได้สมัครเข้ามา สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร บุคลิกาาพ รวมทั้งทัันคติต่อจิตส านึกในการประกอบอาชีพ
หลังจบการัึกษาและคุณธรรมจริยธรรมด้านอื่นๆ 

 
ตารางที่ 8.5 ข้อมูลจ านวนนิสิตที่รับเข้าโดยแบ่งตามประเาทการรับเข้า 
ล าดับที ่ ประเภทการรับเข้า จ านวนที่รับเข้า 

1 Admission กลาง 19 
2 ความสามารถพิเัษท่ัวประเทั 1 
3 โครงการขยายโอกาสทางการัึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 1 
4 โครงการขยายโอกาสทางการัึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 6 
5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 2 
6 รับตรง 12 จังหวัด 15 
7 รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 12 
8 รับตรง รอบ 2 1 
9 รับตรงทั่วประเทั 35 
10 รับตรงทั่วประเทั รอบ 2 13 

รวม 105 
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 ซึ่งปีการัึกษา 2560 มีจ านวนนิสิตใหม่ที่ลงทะเบียนเข้ารับการัึกษาในาาคการัึกษาต้น รวม
ทั้งสิ้น 105 คน (AUN-08-03) พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าแผนการรับนิสิตที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตใหม่
ข้างต้น 120คน (AUN-08-01) หลักสูตรได้จัดท าแบบสอบถามการก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าัึกษาว่ามี
ความเหมาะสมกับหลักสูตรมากน้อยเพียงใด ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.72 (ระดับดี) (AUN-08-12) จะ
เห็นได้ว่าจ านวนนิสิตที่มาจากการรับตรงทั่วประเทัมีจ านวนสูงสุด  

 

 8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated (2) มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์  
 ในการรับนิสิตเพ่ือเข้าัึกษาในปีการัึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัด
ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดจ านวนรับนิสิต คุณสมบัติผู้สมัครที่สอดคล้องกับสาขา และ
เกณฑ์สัดส่วนคะแนน GAT และ PAT โดยระบุสัดส่วนของคะแนนคณิตัาสตร์ และาาษาอังกฤษ รวมถึง
แนวทางการสอบสัมาาษณ์ เพ่ือเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกผู้เข้ารับการัึกษาต่อในปีการัึกษา 
2560 (AUN-08-01) (AUN-08-02) หลังจากนั้นประธานหลักสูตรแจ้งมติจากที่ประชุมให้คณบดีพิจารณา
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปแจ้งไปยังหน่วยรับเข้ากองทะเบียนและประมวลผลเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการรับ
นิสิตใหม่ต่อไป ส่วนวิธีการและระยะเวลาในการรับสมัครและคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบการรับเข้าของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของ
รายวิชา โดยการประชุมหารือกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพ่ือหาแนวทางในการประเมินผลผู้เรียนให้ตรง
กับผลการเรียนรู้ข้างต้น ตั้งแต่การรับเข้า การประเมินระหว่างการัึกษา และการประเมินก่อนจบกาัึกษา
ด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
 คณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (วิทยาเขต
จันทบุรี) มีการตั้งเกณฑ์การรับเข้าดังนี ้
 - ความถนัดทัว่ไป GAT ค่าน้ าหนักร้อยละ 30  
 -  วิชา 71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตัาสตร์ค่าน้ าหนักร้อยละ 20   
 - ซึ่งมีคะแนนรวมต่ าสุด (%) ปี 2559 ได้ร้อยละ 40.49 
 หลักสูตรได้มีการจัดท าแบบสอบถามถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรใช้ในการรับนิสิต 
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าัึกษา จากนิสิตโดยมีผลการประเมิน 3.67 และ 3.74 ตามล าดับ (อยู่ใน
ระดับด)ี  (AUN-08-12) 
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 8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3) มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ัักยาาพทาง
วิชาการ าาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

 หลักสูตรมีระบบหน่วยกิต และมีการประเมินผลการเรียนด้วยระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับ
ขั้น โดยมี มีค่าระดับขั้น A –F และมีการจัดแผนการเรียนให้นิสิตแต่ละชั้นปี โดยมีหน่วยกิตในแต่ละาาค
การัึกษาไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 21 หน่วยกิต (AUN-08-05) มีการจัดตารางสอนให้มีกลุ่มวิชา
ทั้งวิชาัึกษาทั่วไป วิชาแกนและวิชาเอกในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีการประชุมการจัดตารางสอนก่อน
ก าหนดการลงทะเบียน (AUN-08-01) (AUN-08-06) นิสิตส่วนใหญ่สามารถจบตามเวลา ส่วนที่ยังไม่จบ
ตามเวลาเป็นนิสิตที่ย้ายมาจากสาขาอ่ืนหรืออาจยังไม่สามารถสอบผ่านได้ในบางรายวิชา นอกจากนี้ยังมี
การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนิสิต โดยผ่านอาจารย์ผู้สอน และระบบประเมินผลการเรียนรู้
าายหลังจากจบาาคการัึกษา อีกท้ังอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถติดตามผลการเรียนของนิสิตได้จากระบบ
ทะเบียน เมื่อพบการจ าแนกสาาพที่ไม่ปกติ เช่น รอพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมประชุมเพ่ือช่วยเหลือ ให้
ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาส่วนตัว โดยสัดส่วนของนิสิตปัจจุบันที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 คิด
เป็นสัดส่วน (AUN-08-04)  ดังตาราง 8.6 จะเห็นว่าจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปีมีร้อยละของนิสิตที่มีเกรด
เฉลี่ยต่ ากว่า 2 ลดลง สืบเนื่องจากทางคณาจารย์ของสาขาตรวจสอบและนัดประชุมกับนิสิตกลุ่มเสี่ยง
เหล่านี้เพื่อสอบถามถึงสาเหตุของปัญหาและร่วมกันช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนิสิต 
 
ตาราง 8.6 สัดส่วนของนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 

นิสิตชั้นปีที่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

1 18 18 

2 6 5.6 

3 2 1.7 

 
 คณะด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต โดยมีระดับความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาอยูที่ 3.98 (AUN-08-0แบบสอบถามพ่ีต้น) (ระดับดี) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการดูแลนิสิต 
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  8.4 Academic advice, co-curricular  activities, student competition, and other 
student support services are available5k, to improve learning and employability (4) 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการ 
บริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ  
  หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปี (AUN-08-07)  ขึ้นอยู่กับสัดส่วน
ของนิสิตในแต่ละชั้นปีเพ่ือท าหน้าที่ดูแลพฤติกรรมการเรียน ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนและคอยให้ค าแนะน า
ด้านการเรียนแก่นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน จะมีวิชาสอนในปีที่ 1 เพ่ือให้ค าปรึกษา และมี
ความใกล้ชิดกับนิสิตตลอดาาคการัึกษา โดยใช้เวลาในช่วงก่อนเริ่มเรียนหรือหลังเลิกเรียนพูดคุยสอบถาม
นิสิตถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาต่างๆ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการยังมีการสอบถาม
ถึงพฤติกรรมการเรียนของนิสิตในจากอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตที่มีปัญหาในด้านการ 
เรียน อีกทั้งคณะฯได้ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมี Office hours 4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตที่ 
ต้องการค าแนะน า หรือต้องการขอค าปรึกษาด้านการเรียนมาพบเพ่ือให้ค าปรึกษา รวมถึงการให้ค าปรึกษา 
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น โทรััพท์เคลื่อนที่ Facebook และ Line ทางหลักสูตรได้มีการจัดท า
แบบสอบถามเพ่ือประเมินทางด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการจากอาจารย์ผู้สอนรายละเอียดตามตารางที่ 
8.7 (AUN-08-12) 
 
ตาราง 8.7 ผลการประเมินการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ล าดับ หัวข้อประเมิน ผล 

1 ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.76 

2 นิสิตได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียน
ตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

3.64 

3 การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.74 

4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ
นิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.81 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อ่ืนๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 

3.87 

รวม 3.77 
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  จากตาราที่ 8.7 จะเห็นว่าผลประเมินในด้านการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา นั้นมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนอยู่ที่ 3.77 (ระดับดี)  
  หลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนในเตรียมความพร้อมของนิสิตร่วมกับคณะและหลักสูตรอื่นๆ  
(AUN-08-08) โดยด าเนินการในาาพรวมของคณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์ ในการจัดโครงการ และ 
กิจกรรมต่างๆ (AUN-08-09) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ เช่น โครงการปฐมนิเทั  
โดยมีการจัดปฐมนิเทัของมหาวิทยาลัยและของคณะให้กับนิสิตใหม่ทุกคนจัดประชุมเพ่ือให้นิสิตพบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและเตรียมความพร้อม มีการชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทันิสิตใหม่  
และมีคู่มือแผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้กับนิสิตและท าความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนของหลักสูตร จัดระบบการให้ค าปรึกษา แนะแนว มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลประสานงานกับ 
คณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองของนิสิตใหม่ในกรณีท่ีมีปัญหา นอกจากนี้มีการจัดโครงการปรับพ้ืนฐานใน 
วิชาคณิัาสตร์และาาษาอังกฤษส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือช่วยให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมก่อนการเรียน 
ในหลักสูตร  
 หลักสูตรก าหนดให้มีการัึกษาที่นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้แก่ วิชาสหกิจัึกษา
และวิชาฝึกงาน (AUN-08-10) การด าเนินการในวิชาสหกิจัึกษา นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้
ค าปรึกษาการด าเนินการโครงการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมมอบหมายงานให้ดูแลนิสิต มีการจั ด
โครงการ การจัดการเรียนการสอนที่เชิญผู้ประกอบการมาแบ่งปันประสบการณ์ มีการน าเสนอโครงการที่
ได้ด าเนินการให้กับสถานประกอบการ เพ่ือให้นิสิตรุ่นน้องได้เข้าใจในลักษณะงานตามอาชีพ (AUN-08-09) 
หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากในปี 2558  

ในปี 2559 สาขาได้คัดเลือกโครงงานสหกิจของนิสิตเพ่ือส่งเข้าประกวด ในงานวันสหกิจัึกษาาาค
ตะวันออก ครั้งที่ 7 วันที่ 2 กุมาาพันธ์ 2560 จ านวน 3 โครงการ ประเาทโครงงานสายมนุษย์ัาสตร์ 
สังคมัาสตร์ และการจัดการ ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับาาค พ.ั. 2559 จ านวน 1 โครงการ  ผลงานชื่อ 
“การเพ่ิมประสิทธิาาพการจัดการพัสดุชิ้นส่วนอะไหล่อากาัยาน กรณีัึกษา บริษัทอุตสาหกกรมการบิน
จ ากัด”  

ในปี 2560 สาขาได้คัดเลือกโครงงานสหกิจของนิสิตเพ่ือส่งเข้าประกวด ในงานวันสหกิจัึกษาาาค
ตะวันออก ครั้งที่ 8 วันที่ 29 มีนาคม 2561จ านวน 5 โครงการ ประเาทโครงงานสายมนุษย์ัาสตร  ์ สังคม
ัาสตร  ์ และการจัดการ โดยมีผลงานผ่านการพิจารณารอบแรกจ านวน 3 โครงการ และได้รับรางวัลรอง
ดีเด่นระดับเครือข่าย พ.ั. 2561จ านวน 1 โครงการ ผลงานชื่อ “โครงงานการลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการ
ปรับเปลียนยานพาหนะ” นอกจากนี้ ในปีการัึกษา 2560 สาขาได้คัดเลือกผลงานวิชาการของนิสิตจ านวน 
6 ผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติของวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5 
ประจ าปี พ.ั. 2561 โดยได้รับรางวัลผู้น าเสนอบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการ จ านวน 1 ผลงาน  
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จ านวนผลงานที่ส่งแข่งขัน จ านวนผลงานที่รับรางวัล

 
แผนาูมิที่ 8.1: จ านวนผลงานนิสิตส่งเข้าประกวดโครงการสหกิจัึกษา  

 
  จากแผนาูมิที่  8.1 แสดงให้ เห็นถึงทิัทางการพัฒนาผู้ เรียนในการน าวิชาการและความรู้
ความสามารถจากการัึกษาาายในหลักสูตรน าไปปรับใช้และพัฒนาตนเองในขณะที่นิสิตได้ไปปฎิบัติงาน
ฝึกสหกิจัึกษาและสามารถน าผลงานนั้นมาเข้าร่วมการประกวดโครงการสหกิจัึกษา ประเาทโครงงาน
สายมนุษย์ัาสตร์ สังคมัาสตร์ และการจัดการ 
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จ านวนผลงานนิสิตที่ส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการ

จ านวนผลงานท่ีส่งน าเสนอ จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล
 

แผนาูมิที่ 8.2: จ านวนผลงานนิสิตที่ส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
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จากแผนาูมิที่  8.2 แสดงให้ เห็นถึงทิัทางการพัฒนาผู้ เรียนในการน าวิชาการและความรู้
ความสามารถจากการัึกษาาายในหลักสูตรน าไปปรับใช้และพัฒนาตนเองในขณะที่นิสิตได้ไปปฎิบัติงาน
ฝึกสหกิจัึกษาและสามารถน าผลงานนั้นเข้าร่วมน าเสนอผลงานของตนในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
 คณะและสาขาได้จัดโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(AUN-08-09) อาทิ เช่น โครงการัึกษาดูงานส าหรับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนใน
ชั้นปีที่ 2 ที่ ด่านชายแดนบ้านผักกาด และบ้านแหลม โดยมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการที่ 3.94  
(ระดับดี)  ในชั้นปีที่ 3 ัึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการที่ 4.23 (ระดับ
ดี)  โครงการ LBT DAY และโครงการสัมมนามาตรฐานวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์และจรรยาบรรณ โดยมี
ระดับความพึงพอใจต่อโครงการที่ 4.43 (ระดับดี)   เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน ได้ัึกษา กระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมการขนส่งระหว่างประเทัในรูปแบบการขนส่ง
สินค้าทางทะเล ความส าคัญของด าเนินงานของกิจกรรมการขนส่งระหว่างประเทั ได้รับความรู้ระบบ
คุณวุฒิ มาตรฐาน วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และจรรยาบรรณในอาชีพ ฝึกทักษะวิเคราะห์กระบวนการ
ด าเนินงานและการด าเนินงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการท างานใน
อนาคต นอกจากนี้ยังได้รับแนวคิดต่างๆในสายอาชีพที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้าายในห้องเรียนอีกด้วยใน
รายวิชาสัมมนาด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน นิสิตได้พัฒนาทักษะในการจัดโครงการซึ่งก าหนดให้เชิญ
วิทยากราายนอกที่มีประสบการณ์  ให้ความรู้ในด้านของาาษาที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงการจัด
โครงการปัจฉิมนิเทั เพ่ือเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนจบการัึกษา โดยมี หัวข้อที่เกี่ยวกับสมัครงาน การ
ปรับปรุงบุคลิกาาพ และ ตลาดแรงงานในอนาคต (AUN-08-13) 
 จากผลการด าเนินงานข้างต้น นิสิตได้รับค าปรึกษาทางวิชาการ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจาก
โครงการต่างๆ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติจนได้รับรางวัล อันเป็นผลงาน
เชิงประจักษ์   
 
 8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being (5) มีการจัดบรรยากาัการเรียนรู้ทั้งด้านกายาาพ 
สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขาาวะของผู้เรียน 
 หลักสูตรมีการประชุมหารือ และส ารวจความต้องการของคณาจารย์เกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุาัณฑ์ที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนิสิตในแต่ละปีการัึกษาโดยพิจารณาจากผล
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์และนิสิต มาพิจารณาในการเสนอความ
ต้องการให้กับคณะ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และด าเนินการจัดหาตามความเหมาะสม 

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีมีระบบการบริหารในลักษณะรวมัูนย์ (AUN-08-11) โดยมี
กองบริหารวิทยาเขต ให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ระบบ
สารสนเทั ห้องปฏิบัติการทางาาษา โดยนิสิตสามารถเข้าถึงใช้บริการของห้องสมุด ระบบเครื่อข่าย
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อินเทอร์เน็ต ระบบ Wifi ที่ครอบคลุมพ้ืนที่าายในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีบริการ ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ มีเจ้ าหน้าที่ให้การดูแลใน
แต่ละส่วน เช่น งานอาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เป็นต้น โดยที่คณาจารย์และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ช่วยกันตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อย่าง
สม่ าเสมอ และแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเมื่อพบความเสียหายฯลฯ  ด าเนินการต่อไป  

 การจัดบรรยากาัการเรียนรู้ทั้งด้านกายาาพ สังคม และจิตใจ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรีมี
อาคารกิจกรรมนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การติวหนังสือ การ
ประชุมเพ่ือเตรียมกิจกรรมโครงการ นอกจากนี้วิทยาเขตฯ ยังมีสถานที่ออกก าลังกาย ได้แก่ สวนสาธารณะ 
สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล และโรงยิม เพ่ือให้นิสิตได้ท ากิจกรรมสันทนาการตามความชอบของตน และใน
แต่ละหอพักของวิทยาเขตฯ ยังมีห้อง Common room ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น เครื่องปรับอากาั 
ทีวี ระบบ Wifi เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม และผ่อนคลายนอกเวลา
เรียน ทั้งนี้ในทุกอาคาราายในมหาวิทยาลัย มีระบบเวรยามรักษาความปลอดาัย ของอาคาร สถานที่ ชีวิต 
และทรัพย์สิน าายในมหาวิทยาลัย 

 ด้านสุขาาพ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดให้มีห้องพยาบาลาายในมหาวิทยาลัย และมี
พยาบาลประจ าในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ของทุกวัน เพ่ือดูแลรักษานิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
าายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนอกเวลาปฏิบัติการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากราายในมหาวิทยาลัย ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาล ตามสิทธิ การ
ดูแลรักษาพยาบาลต่อไป 

รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-08-01 รายงานการประชุมหลักสูตร 
2. AUN-08-02 เอกสารการรับเข้า ประกาั/ระเบียบ การรับสมัครผู้เรียน 
3. AUN-08-03 เว็บไซต์คณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์ http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 
4. AUN-08-04 ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต 
5. AUN-08-05 คู่มือการัึกษานิสิตปริญญาตรี ปีการัึกษา 2560 
6. AUN-08-06 ตารางสอน 
7. AUN-08-07 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
8. AUN-08-08 รายงานการประชุมคณะ 
9. AUN-08-09 รายงานผลโครงการ 
10. AUN-08-10 มคอ 2 
11. AUN-08-11 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ 
12. AUN-08-12 แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต LBT ประจ าปีการัึกษา 2560 
13. AUN-08-13 แผนการปฏิบัติงานของสาขา LBT 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายาาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทั  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิาาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทัการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทัเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรและ
ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทัเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และการบริหารได้
อย่างมีประสิทธิาาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขาาพ และความปลอดาัย ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเัษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and 
research (1) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ ทันสมัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  
(ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research (1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทัรวมถึงโครงสร้าง

 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอ และทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.5  The standards for environment,  health and  safety; 
and access for people with special needs  are 
defined and implemented (7) 

 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขาาพ และ 
 ความปลอดาัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเัษ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls,classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research (1) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
(ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

ตารางที่ 9.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านอุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (AUN-09-01, 
AUN-09-02) 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

2559 2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัันูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

3.91 4.20 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ สะดวกส าหรับการเรียน  3.93 4.30 

ค่าเฉลี่ย 3.92 4.25 

 ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการมีขนาดค่อนข้างเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียนปัจจุบันในแต่ละวิชา มี
จ านวนอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมค่อนข้างเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน แต่ทั้งนี้ปริมาณ
ผู้เรียนของสาขาที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี ส่งผลให้มีการพยายามปรับปรุงห้องและสถานที่การเรียนรู้ให้
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนมากขึ้นกว่าปีก่อน จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการัึกษา 2559 และ ปีการัึกษา 2560 จะเห็นได้ว่า ผลการประเมิน
ของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินที่ 1 และ 2 ในปีการัึกษา 2560 เพ่ิมจากปีการัึกษา 
2559 จาก 3.91 และ 3.93 (ระดับดีทั้ง 2 หัวข้อ)  มาอยู่ที่ 4.20 และ 4.40 ตามล าดับ (ระดับดีทั้ง 2 
หัวข้อ) (AUN-09-05)  

 

 9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research (3,4) มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

 ห้องสมุดมีหนังสือค่อนข้างเพียงพอส าหรับผู้เรียน ซึ่งในกรณีที่หนังสือที่ผู้เรียนต้องการมีอยู่ที่
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ทางห้องสมุดวิทยาเขตมีระบบที่ผู้เรียนสามารถยืมข้ามวิทยาเขตได้ ทั้งนี้ 
ยังได้มีการจัดซื้อหนังสือ ต าราเพ่ิมเติมทั้งาาษาไทยและอังกฤษ เพ่ือให้พอเพียงต่อความต้องการของนิ สิต
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และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น (AUN-09-03)  นอกจากนี้ ทางห้องสมุดยังได้มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลและหาความรู้เพ่ิมเติมได้ โดยที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจัด
ทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดของวิทยาเขต 

 จากข้อมูลสื่อสารสนเทัทั้งหมด ของปี พ.ั. 2555-2559 มีจ านวน 19,320 รายการ และส าหรับ
ข้อมูลสื่อสารสนเทัทั้งหมด ของปี พ.ั. 2559-2560 มีจ านวน 3,476 รายการ (ข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด 
โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทั วิทยาเขตจันทบุรี) ซึ่งอาจารย์ในวิทยาเขต
ร่วมกันพิจารณาเลือกสื่อเข้าห้องสมุด โดยในแต่ละหลักสูตรก็จะส่งตัวแทนอาจารย์ร่วมคัดเลือกสื่อที่
เหมาะสมต่อการพัฒนานิสิตในหลักสูตร 

 2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด บางแสน ชลบุรี 

 ห้องสมุดของวิทยาเขตอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนิสิตในการบริการการยืมคืนหนังสือ
จากส านักหอสมุด บางแสน ชลบุรี เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตใช้ประกอบกับการเรียนการสอน นอกจากนี้
ห้องสมุดยังจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาัาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถัึกษา
และท าวิจัยได้ เช่น IEEE Explore เป็นต้น 

 ในส่วนของการเขาถึงฐานข้อมูลงานวิจัยอ่ืนๆที่จ าเป็น นอกเหนือจากฐานข้อมูลส านักหอสมุดบาง
แสน ชลบุรี หลักสูตรจะติดต่อกับส าหนักหอสมุดเพ่ือประสานงานต่อกับองค์กรที่ดูแลฐานข้อมูลนั้นๆเพ่ือ
การเข้าถึงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 

ตารางที่ 9.2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (AUN-09-01, AUN-09-02) 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

2559 2560 

1.ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม 3.83 3.97 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ 3.73 3.91 

ค่าเฉลี่ย 3.78 3.94 
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จากตารางที่ 9.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ปีการัึกษา 2559 และ ปีการัึกษา 2560 จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนใน
หัวข้อการประเมินที่ 1 และหัวข้อประเมินที่ 2 ในปีการัึกษา  2560 เพ่ิมจากปีการัึกษา 2559 จาก 3.83 
และ 3.73 (ระดับดีท้ัง 2 หัวข้อ)  มาอยู่ที่ 3.97 และ 3.91 ตามล าดับ (ระดับดีท้ัง 2 หัวข้อ) ( AUN-09-05)  

 

 9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research (1,2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

 ห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอต่อนิสิต มีอุปกรณ์ช ารุดเล็กน้อย ซึ่งรอการซ่อมบ ารุงตามความ
เหมาะสม และรอบของปีงบประมาณ โดยที่คณาจารย์และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการช่วยกันตรวจสอบ
ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และแจ้ งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง
เมื่อพบความเสียหาย ท าให้มีปัญหาด้านอุปกรณ์น้อยลงกว่าเดิม จะเห็นได้ว่าจากตาราง 9.3  ผลการ
ประเมินของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต จะเห็นได้ว่า ผลการประเมินของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในหัวข้อการประเมินที่ 
1, 2 และ 3 ในปีการัึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนจากปีการัึกษา 2559จากเดิม 3.89, 3.89 และ 3.80 (ระดับดีทั้ง 
3 หัวข้อ)   เป็น 4.00, 4.00 และ 3.92 ตามล าดับ (ระดับดีทั้ง 3 หัวข้อ) ซึ่งจากผลการประเมินทั้ง 3 หัวข้อ
นั้นสะท้อนว่าสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนในด้านของห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอ
และทันสมัยต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย อยู่ในเกณฑ์ดี 

ตารางที่ 9.3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (AUN-09-01, AUN-09-02) 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

2559 2560 

1. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณาาพดี และมี
ความปลอดาัย 3.89 4.00 

2.ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน 3.89 4.00 

3. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม
ในการท าวิจัย 3.80 3.92 

ค่าเฉลี่ย 3.86 3.97 

 



  
หน้า 121 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research (1,5,6) มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทัรวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

 ทางวิทยาเขตได้มีการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูล
ผ่านระบบ wifi ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่าายในมหาวิทยาลัย แต่ยังมีการปรับปรุงสัญญาณให้ครอบคลุมพ้ืนที่
บริเวณอาคารเรียนต่างๆ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มีจัดซื้อลิขสิทธิ์ software และระบบที่จ าเป็นต่อ
การวิจัย เช่น SPSS , Microsoft office, Echo360, LMS, BUU Google Drive เป็นต้น และยังมีพิจารณา
การวางแผนจัดซื้อลิขสิทธิ์ software และระบบเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้น (AUN-09-04) จาก
ตารางที่ 9.4 โดยผลการประเมินของนิสิตที่มีต่อระบบบริการสารสนเทัเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอต่อนิสิตในหัวข้อการประเมินที่ 1 ในปีการัึกษา 2560 เพ่ิมขึ้นจากปีการัึกษา 2559 จากเดิม 
3.61 (ระดับด)ี เป็น 3.80 (ระดับด)ี 

ตารางที่ 9.4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทัรวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย (AUN-09-01, AUN-09-02) 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา 

2559 2560 

1. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อ
การใช้งาน  

3.61 3.80 

ค่าเฉลี่ย 3.61 3.80 

 

 9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขาาพ และความปลอดาัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเัษ 

 ด้านสิ่งแวดล้อมทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการคัดแยกขยะในทุกจุดของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นิสิต
สามารถแยกขยะก่อนที่จะถิ้งได้เพ่ือให้ง่ายต่อการก าจัดขยะและส่งผลดีต่อสาาพแวดล้อมและทาง
มหาวิทยาลัยยังมีโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายหลายโครงการเพ่ือส่งเสริมให้นิสิตตระหนักใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ด้านสุขาาพทางวิทยาเขตได้มีการจัดสร้างสนามกีฬาประเาทต่างๆและห้องพยาบาล เพ่ือให้นิสิต
ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้บริการ เช่น สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ าขนาด
มาตรฐาน สนามเทนนิส สนามเปตอง ห้องออกก าลังกายในร่ม และลานกิจการนิสิต 

 ด้านความปลอดาัยทางวิทยาเขตได้จัดให้มีการตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงาายในวิทยาเขต
เพ่ือเป็นการระบุถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงและหาแนวทางป้องปามก่อนที่จะเกิดเหตุ อาธิเช่น 
จัดให้มี รปา. ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันอคีาัย อีกท้ังทางวิทยาเขตยังมีการรณรงค์ในเรื่องของ
การส่วมใสหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ท าการขับข่ีรถจักยานยนต์    

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ยในปีการัึกษา 2560 อยู่ใน
ระดับ 3.95 (ระดับดี) เพ่ิมขึ้นจากปีการัึกษา 2559 ที่อยู่ในระดับ 3.82 (ระดับดี) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
1. AUN-09-01 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์  ประจ าปีการัึกษา 2560 
2.AUN-09-02 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต คณะวิทยาัาสตร์และัิลปัาสตร์  ประจ าปีการัึกษา 2559 
3.AUN-09-03 เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/ 
4.AUN-09-04 เว็บไซต์ระบบสารสนเทัแสดงซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยซื้อลิขสิทธิ์ส าหรับการวิจัย 

http://mcla.buu.ac.th/ 
5.AUN-09-05 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต LBT ประจ าปีการัึกษา 
2560../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1 SAR หลักสูตร/เล่มประกัน
คุณาาพ/AUN 1_11/แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้.xlsx 
 

 

 

 

../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1%20SAR%20หลักสูตร/เล่มประกันคุณภาพ/AUN%201_11/แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้%20.xlsx
../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1%20SAR%20หลักสูตร/เล่มประกันคุณภาพ/AUN%201_11/แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้%20.xlsx
../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1%20SAR%20หลักสูตร/เล่มประกันคุณภาพ/AUN%201_11/แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้BA.docx
../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1%20SAR%20หลักสูตร/เล่มประกันคุณภาพ/AUN%201_11/แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้BA.docx
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/
http://mcla.buu.ac.th/
../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1%20SAR%20หลักสูตร/เล่มประกันคุณภาพ/AUN%201_11/แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้.xlsx
../../../../../../Users/Admin/AppData/Local/ม.บูรพา/1%20SAR%20หลักสูตร/เล่มประกันคุณภาพ/AUN%201_11/แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้.xlsx
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.2 The curriculum design and development 

process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

2 4 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
 and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

2 4 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
 library, laboratory, IT facility and student 
 services) is subjected to evaluation and 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

3 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
 systematic and subjected to evaluation and 
 enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
ผลการด าเนินงาน  
                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1) ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
สาขาฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดคือปีการศึกษา 2559 

(พัฒนาจากหลักสูตรปี 2554 ) ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด คณะฯ ได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักวิชาการ และ
คณาจารย์ และมีการด าเนินการดังตารางท่ี 10.1 

 
ตารางที่ 10.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
บทบาทในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ผู้ใช้บัณฑิต -คณะฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานจ าแนกตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน โดยส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ความคาดหวัง) 
หลักฐานจากผู้ใช้บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน แสดงความคิดเห็น
ทางแบบสอบถาม (AUN-10-01 ) คะแนนเฉลี่ยความพ่ึงพอใจอยู่ที่ 3.68 (คะแนนอยู่ในช่วง 
1-5) 
- การประเมินผลการปฎิบัติงานนิสิต (AUN-10-02 ) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 9.01 
(คะแนนอยู่ในช่วง 1-10) 

ศิษย์เก่า คณะฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจผลสะท้อนของศิษย์เก่า ต่อหลักสูตร ฯ ในด้าน
กระบวนการคัดเลือกนิสิต และการบริหารหลักสูตร การจัดแผนการศึกษาและรายวิชาของ
หลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดน จากข้อมูลแสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถาม (AUN-10-03)  

อาจารย์ คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์และบริหารธุรกิจ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับ 4 คือมีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ 2554 โดยการน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา
ก่อนหน้ามาปรับปรุงหลักสูตรและมีการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 
จากข้อมูลแสดงความคิดเห็นในการประชุมปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (AUN-10-04) 

นักวิชาการ คณะฯได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์มาเป็น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จากข้อมูลแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (AUN-10-05)  

นิสิต - แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินผลการเรียนการสอน (AUN-10-06) โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชามีผลมากกว่า 3.51 ขึ้นไป 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บทบาทในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

- การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ที่ 3.95 (AUN-10-07)  

  
10.2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement (2) มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

 
หลังจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2559 เป็นเวลา 2 ปี ในปลายปีการศึกษา 2560 สาขา

มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากข้อมูลการป้อนกลับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย คณะและสาขา พิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและก าหนดแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากการป้อนกลับของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย คณะฯ ได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ศิษย์เก่า 
และนิสิตปัจจุบัน และมีการด าเนินการดังตารางที่ 10.2 

 
ตารางที่ 10.2 ผลการส ารวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

บทบาทในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ยตามปีการศึกษา 
 

2557 2558 2559 2560 

ผู้ใช้บัณฑิต การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ได้ด าเนินการโดย
ฝ่ายแผนของมหาวิทยาลัย
และคณะฯจากนั้นส่งผลสรุป
ให้แก่หลักสูตรทุกปี โดยท า
การด าเนินการส ารวจความ
ต้องการบัณฑิตของ
ตลาดแรงงานจ าแนกตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน 
โดยส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (ความ
คาดหวัง) หลักฐานจากผู้ใช้
บัณฑิตสาขาการจัดการโลจิ

3.98 
(Response 
rate 47.06) 

4.02 
(Response 
rate 41.67 

3.68 
(Response 
rate 29.70) 

- 
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

บทบาทในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ยตามปีการศึกษา 
 

2557 2558 2559 2560 

สติกส์และการค้าชายแดน 
แสดงความคิดเห็นทาง
แบบสอบถาม (AUN-10-01) 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

ผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ 

ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
ที่มีต่อการปฎิบัติงานของนิสิต
ในรายวิชาสหกิจศึกษาและ
ฝึกงาน (AUN-10-02 ) (ช่วง
คะแนน 1-10) 

- - 8.95 9.01 

ศิษย์เก่า คณะฯ ด าเนินการส ารวจผล
สะท้อนของศิษย์เก่า ต่อ
หลักสูตร ฯ ในด้าน
กระบวนการคัดเลือกนิสิต 
และการบริหารหลักสูตร การ
จัดแผนการศึกษาและ
รายวิชาของหลักสูตร 
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และ
การจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้าชายแดน 
จากข้อมูลแสดงความคิดเห็น
ทางแบบสอบถาม (AUN-10-
03)   

- - 3.80 - 

 
 จากตารางที่ 10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตรปี 2554)  เพ่ิมขึ้นใน
ปี 2558 (4.02) และลดลงในปี 2559 (3.68) โดยร้อยละของแบบสอบถามที่จัดส่งและตอบกลับในปี 2558 
อยู่ที่ 41.67 ส่วนในปี 2559 ร้อยละของแบบสอบถามที่จัดส่งและตอบกลับ อยู่ที่ 29.70  นอกจากนี้ข้อมูล
ป้อนกลับแบบปลายเปิด แสดงในภาคผนวกที่ 1 ข้อเสนอแนะ จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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ทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปี 2559 
อย่างมาก  
 นอกจากนี้ สาขาได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่มีต่อการ
ปฎิบัติงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกงาน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงขึ้นในปี 2560 
(9.01)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยสาขาได้มีการเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเป็นปีแรกเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าในปี 2560 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 (ระดับด)ี  

ในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา ให้นิสิตได้
ประเมินการเรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้รับผลสะท้อน และสามารถน าผลมาวิเคราะห์
และน าไปพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

นอกจากนี้สาขาได้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับศิษย์เก่า และ นิสิตปัจจุบันเพื่อ
พัฒนารายละเอียดของรายวิชาโดยขอให้ศิษย์เก่าแสดงความคิดเห็นในรายวิชาที่ปรับปรุงจากหลักสูตร 
2554 มาเป็นหลักสูตร 2559 ของนิสิตปัจจุบัน สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต (AUN-10-14)  
และการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับนิสิตปัจจุบันที่ก าลังเรียนในหลักสูตรเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรย่อยให้สอดคล้องกับผู้เรียนยิ่งขึ้น สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากนิสิตปัจจุบัน(AUN-10-15)  

จากผลการด าเนินการข้างต้นน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยให้พิจารณาความทันสมัยของค าอธิบายรายวิชา ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

1. ค าอธิบายรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ (Quantitative Analysis 
for Logistics Management) มีความเหมาะสมกับการท างานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการวางแผน 
เช่น การวางแผนวางตู้คอนเทอนเนอร์ในท่าเรือ การบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทอนเนอร์ การวางแผน
เส้นทางการเดินรถ  

2. ค าอธิบายรายวิชาสถิติธุรกิจ (Business Statistics) มีความเหมาะสมในงานเกี่ยวกับการตลาด
ด้านโลจิสติกส์เพื่อการพยากรณ์ลูกค้า 

3. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ  (English for 
Standardized Tests) มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากในการสอบ TOEIC เพ่ือการสมัครงาน การ
ขึ้นเงินเดือนรวมถึงได้รับเงินพิเศษเพ่ิมจากฐานเงินเดือนปรกติ 

4. ค าอธิบายรายวิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ส าหรับธุรกิจ (Application of Software Package for 
Business) มีความเหมาะสมเนื่องจากต้องน ามาใช้ในการท างาน และการสัมภาษณ์ งาน
ผู้ประกอบการมักจะทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพ้ืนฐาน จ าพวก Microsoft 
Word, Microsoft Excel ที่ เป็นฟังก์ชั่นพ้ืนฐาน  โดยขอให้เพ่ิมเนื้อหาและทักษะการใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นสูงที่เก่ียวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์โดยตรง 

5. ค าอธิบายรายวิชาพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) อยากให้เน้นความรู้เฉพาะด้านนี้มาก
ขึ้นเนื่องจากเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถท าเป็นอาชีพและมีรายได้ดี  
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6. ค าอธิบายรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life) เป็นวิชาที่
ท าให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมการท างานที่ความแตกต่างของผู้ร่วมงาน ภาวะ
ความเครียดจากการท างานที่ผิดพลาดไม่ได้ เนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย สามารถน าไปสู่
ความเสียหายที่รุนแรงได้ 
รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการ Focus Group อีกด้วย ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 สาขา

จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรย่อยต่อไปในกลุ่มที่ 3) ผู้ใช้บัณฑิต และ 4) สมาคมวิชาชีพ ต่อไป ซึ่งจะท าให้
สาขาสามารถปรับปรุงหลักสูตรย่อยเพ่ือให้ครอบคลุมและทันสมัยได้ในปีการศึกษาหน้า  

 

   10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) มี การ
ทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5 (AUN-
10-10) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจัดท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยซึ่ง มคอ.5 (AUN-10-10) เป็นเอกสารที่แสดงผลการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับ
แผนการสอน ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ของรายวิชา การพิจารณาข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญ
จากผลการประเมินโดยผู้เรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในครั้งต่อไป โดยข้อมูลใน 
มคอ.5 (AUN-10-10)  น าไปสู่การจัดท า มคอ.3 (AUN-10-09) ของรายวิชานั้นในการจัดการเรียนการสอน
ครั้งถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาที่มีการใช้ผลการรายงานจาก มคอ 5 มาปรับปรุงใน มคอ 3 ของปี
การศึกษาปีถัดไปตัวอย่างเช่น  
 
273107 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2  

• มีการบันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดีโอ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจต่อ
เนื้อหาทีเ่รียนได้ดียิ่งขึ้น 

 • มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน 
274201 การเงินธุรกิจ 

• เน้นการท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตสนใจเรียน อยู่สม่ าเสมอเน้น
กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ทางการเงินในธุรกิจจริงให้มากข้ึน 

275106 หลักเศรษฐศาสตร์ 
 • ยกตัวอย่างท่ีนักศึกษาสามารถเข้าใจได้ดี ตัวอย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย 
275221 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
 • ปรับเปลี่ยนแบบฝึกหัด หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย 
27725159 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม  

• น ากรณีศึกษาต่างๆ มาใช้เพ่ือท าให้นิสิตสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้น และมีการน า VDO จาก  
Internet มาใช้เป็นสื่อประกอบการสอน 

27543259 การตลาดระหว่างประเทศ   
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• การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา และในอนาคตจะท าการน าระบบและรูปแบบการค้า 
ของ E-commerce ในการสอนมากข้ึน 

27712159 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
• การสามารถพานิสิตออกไปดูงานได้จะช่วยท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และเข้าใจบริบทของรายวิชา
เพ่ิมมากข้ึน 

 
  ทั้งนี้ยังมีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนหลังจากเรียนจบใน
หลักสูตรปีการศึกษา 2559 มีการทวนสอบ ตามรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1  และ 2 ของ 
ปีการศึกษา 2560 (AUN-10-16) และการสอบ pre-exit-exam (AUN-10-17) พบว่าผลการสอบผ่าน
เกณฑ์จ านวน 54 คนและไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 84 คน จากผู้เข้าสอบ 138 คน และการประเมินผลเหล่านี้มี
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังตารางที่ 10.3 
 
ตารางที่ 10.3 ผลการทวนสอบความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการประเมินผลผู้เรียนกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
 
ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการประเมินผลผู้เรียนกับผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังของหลักสูตร  
การทวนสอบ 
ในหลักสูตรปี
การศึกษา 
2559 (นิสิต
ชั้นปี1,2) 

การสอบ pre-
exit-exam 
กับนิสิตชั้นปีท่ี 
4 ก่อนจบ
การศึกษา 

1)มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักต่อบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

2)มีความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์ในการท างาน
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนได้ 

  

3)มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยใช้หลักการด้านโลจิ
สติกส์และความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการ
แก้ปัญหา และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ 

  

4)มีความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตสาธารณะในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม  

  

5)มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

  

หมายเหตุ หมายถึง กิจกรรมการประเมินผลผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 
 เพ่ือการประเมินผลย้อนกลับที่ครอบคลุมได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผล
กระบวนการเรียนการสอนดังตารางที่ 10.4 
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ตารางที่ 10.4 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ย 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน  4.01 
2. อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3.94 

3. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  3.99 
4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการพัฒนานิสิตได้อย่างเหมาะสม  3.98 
5. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู  4.09 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่าการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาในด้านของ
ผู้สอนนั้นสะท้อนให้เห็นว่านิสิตพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4.00 (ระดับดีมาก) โดยความพึงพอใจที่
อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู มีค่าค่าเฉลี่ยสูงอยู่ที่ระดับ 4.09 (ระดับดีมาก) 
รองลงมาคืออาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีค่าค่าเฉลี่ยสูงอยู่ที่ระดับ 4.01 
(ระดับดีมาก) และอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ อยู่ที่ร ะดับ 
3.99 (ระดับด)ี 

ทั้งนี้หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการสร้าง Active 
Learning โดยคณาจารย์ในหลักสูตรได้ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรที่สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือแลกเปลี่ ยนแนวทาง และวิธีการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต (AUN-10-11) ดังตารางที่ 10.5 

ตารางที่ 10.5 การเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ประเด็น
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2559
ด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการของสาขาวิชา

การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การด าเนินการของ
สาขาการจัดการโลจิ

สติกส์และการค้า
ชายแดนหลักสูตร 

ประเด็นที่สนใจ
เทียบเคียง 

การบริหาร
จัดการ
หลักสูตรและ
จัดการเรียน
การสอน 

มีการจัดกลุ่มวิชาเลือกที่
หลากหลาย ทันสมัย มี
การประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นวิชา
เลือก เช่น วิชา 

วัตถุประสงค์ ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการ,โลจิสติกส์และมี
ความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม,ผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถใน

วิชาส่วนใหญ่มุ่ง
น้ าหนักไปที่หลักการ
บริหารจัดการ  และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของ

จากการศึกษา
การเทียบเคียง
หลักสูตรมีการ
จัดกลุ่มวิชา
เลือกที่
หลากหลาย 
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ประเด็น
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2559
ด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการของสาขาวิชา

การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การด าเนินการของ
สาขาการจัดการโลจิ

สติกส์และการค้า
ชายแดนหลักสูตร 

ประเด็นที่สนใจ
เทียบเคียง 

Optimization การประยุกต์ความรู้ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา
ในกิจกรรมด้าน,การค้า
ระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์และ
สามารถน าไปประยุกต์
ส าหรับการด ารงชีพได้เป็น
อย่างดี,ผลิตบัณฑิตที่มีความ
เป็นผู้น ามีความใฝ่รู้ สามารถ
ใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเทศเพ่ือนบ้าน ทันสมัย และ
ต่างต้องการผลิต
บัณฑิตให้ความรู้
ที่หลายหลาย
ตามศาตร์และมี
การบูรณาการ
กับเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์
ของสังคมทั้งสิ้น 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต 

การสร้างการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ใน
รายวิชา เช่น การให้นิสิต
สร้างแบบจ าลอง
คลังสินค้า เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจใน
องค์ประกอบต่างๆมาก
ขึ้น รวมทั้งมีการจัดวัน
แสดงผลงาน 

การสร้างการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ใน
รายวิชา เช่น ในหัวข้อ"ความ
ท้าทายการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย ใน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
-นิสิตคณะโลจิสติกส์ ทีม 
“Logisbuu” ที่ ได้เข้ารับ
รางวัลชมเชย มูลค่า 20,000 
บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จาก
การประกวดแผนการตลาด
“อีซูซุ...การตลาดรอบทิศ

การจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning เช่น การ
จัดการแข่งขัน
แบบจ าลองด้านโลจิ
สติกส์ (การจัด
เส้นทางเดินรถ) 

การบูรณาการ
กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 
Active 
Learning ไปใช้
ในห้องเรียนใน
แต่ละรายวิชา
และกิจกรรม
ของคณะโลสิจ
ติกส์มีความ
หลายหลายและ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
เป็นอย่างดี 
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ประเด็น
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2559
ด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการของสาขาวิชา

การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

การด าเนินการของ
สาขาการจัดการโลจิ

สติกส์และการค้า
ชายแดนหลักสูตร 

ประเด็นที่สนใจ
เทียบเคียง 

แนวคิดใหม่ 2013” (Isuzu 
Marketing Brains 
Challenge 2013) ภายใต้
หัวข้อการประกวด “Isuzu 
Pickup’s Triple-X Project 
for Young Generation” 
ให้สมบูรณ์แบบรอบด้านทั้ง
การขาย การบริการหลังการ
ขาย และการบริการ
ไฟแนนซ์  

โครงการสห
กิจศึกษาและ
ฝึกงาน 

ไม่มีการจัดรายวิชาสหกิจ
ศึกษา เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านจ านวนนิสิตและ
จ านวนอาจารย์ซึ่งเป็น
อุปสรรคในการนิเทศน์
งาน แต่รายวิชาฝึกงาน
นั้นมีการจัดท ารายงาน
เชิงโครงงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนา กระบวนการ
ด าเนินงานให้แก่สถาน
ประกอบการใน
ระยะเวลา 2เดือน 

มีการจัดรายวิชาทั้งสหกิจ
ศึกษาและต้องจัดท ารายงาน
เชิงโครงงานเพื่อประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปรับปรุง
พัฒนา กระบวนการ
ด าเนินงานให้แก่สถาน
ประกอบการเป็นระยะเวลา 
4 เดือน กลุ่มวิชาบังคับสาขา
91030459 สหกิจศึกษา 
6(0-18-9) หากไม่ไปสหกิจ
สามารถเลือกลงเรียนในกลุ่ม
วิชาบังคับสาขาให้ครบได้ 

มีการจัดรายวิชา
ทั้งสหกิจศึกษาและ
ต้องจัดท ารายงานเชิง
โครงงานเพ่ือ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการ
ด าเนินงานให้แก่
สถานประกอบการ
เป็นระยะเวลา4เดือน
และวิชาการฝึกงาน
นั้นมีระยะเวลา 2 
เดือนช่วงปิดเทอม
ภาคฤดูร้อน แต่ไม่
ต้องมีการท าโครงการ  

มีความ
เหมือนกันใน
การฝึกสหกิจ
ศึกษาแต่ไม่มี
การฝึกงาน 
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ผลจากการศึกษาดูงาน สามารถน ามาสู่แนวคิดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและ
หลักสูตรซึ่งถูกระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของปี 2560 (Action Plan) ซึ่งจะน ามาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาซึ่งกันและกัน (AUN-10-13) 

การด าเนินการในปีที่ผ่านมาทางสาขาฯได้ติดต่อกับทางคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือขอ
เทียบเคียงภายในหลักสูตรและพบว่าหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีความใกล้เคียงกับหลักสูตรมากที่สุดสาขา 
ซึ่งน ามาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา (AUN-10-13) 

 

 10.4 Research output is used to enhance teaching  and learning ( 4)  มี ก า ร ใ ช้
ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
 
 ในปี 2560 คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยซึ่งสามารถน ามาส่งเสริมการเรียนการสอนได้ ดังใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาอิสระด้านโลจิสติก ส์และการค้าชายแดน 277464 
(Independent Studies in Logistics and Cross-Border Trade) และวิชาการจัดการเพ่ือการส่งออก
และน าเข้า 278332 Export-import Management  ผู้สอนได้น างานวิจัยที่อาจารย์ก าลังด าเนินการ 
น ามาเสริมเนื้อหาในการเรียนการสอนระหว่างชั้นเรียนด้วยการยกตัวอย่างงานวิจัยเป็นกรณีศึกษา เช่น 1) 
งานวิจัยการจัดการความเสี่ยงส าหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ 2) ความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อ
เทียบกับประเทศมาเลเซีย และ 3) การจัดการโซ่อุปทานการส่งออกทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนฟรีซดรายไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้นิสิตมีความเข้าใจในทฤษฎีจากเหตุการณ์จริงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นิสิต
สามารถสืบค้นบทความวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ สามรถวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความ ฯ และเพ่ิมทักษะ
การอ่านมากขึ้น (AUN-10-13)   

นอกจากนี้ คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวม 3 เรื่อง ได้แก่ 1) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการ
ส าเร็จการศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 3) 
ความพึงพอใจของโครงการสหกิจศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ซึ่งสาขาสมารถน า
ผลที่ได้จากการท าวิจัยในชั้นเรียนเหล่านี้มาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษา
องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กลุ่มตัวอย่างของการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจ านวน  382 คน  ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ผ่านการ
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ตรวจสอบความตรง (Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์องค์ประกอบ
ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์  ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีทั้งหมด 10 องค์ประกอบ 
มีค่าความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 62.146 คือ ความสามารถในการสอนของผู้สอน ความรู้พ้ืนฐาน 
ความทันสมัยของเนื้อหา และโอกาสมีงานท าบรรยากาศในการเรียน ฐานะผู้ปกครองและเพ่ือนเรียนวินัยใน
การเรียน ทักษะพ้ืนฐานทางภาษาและการค านวณ สภาพห้องเรียนและอุปกรณ์ช่วยบรรยายการครอง
ตนเอง การเลือกกลุ่มเพ่ือนท างานและการทราบประโยชน์ของวิชาเรียน (อาจารย์ธนยศ กุลฑล, อาจารย์
ปิยพร อิสสรารักษ์ และ อาจารย์ฉลองชัย ธีวสุนทรสกุล ) (AUN 10-18) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถน ามา
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ 

2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
เชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาและนิสิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว และ 
2) นิสิตที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 208 คน  
โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์  ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษามีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดนที่บรรยายด้วย 20  ตัวแปร  
  จากผลการงานวิจัยคณาจารย์จะด าเนินการสื่อสารผลของงานวิจัยให้นิสิตปี 1-4 ในปีการศึกษา
ถัดไปคือ 2561 ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา
และปฎิบัติตัวให้ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี นอกจากนี้สาขาได้น าผลไปประกอบการวางแผนและจัด
การศึกษาสาขาโลจิสติกส์และการชายแดนให้ดีขึ้นได้ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบัติด้านต่างๆ ตรงตามต้องการของนายจ้าง และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(อาจารย์จาตุรันต์ แช่มสุ่น,  อาจารย์ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และ อาจารย์ธัชนันท์ สังวาล) 

3) งานวิจัยจากวิชาสหกิจศึกษา ที่ได้จากการประเมินการปฎิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษาจาก
ผู้ประกอบการ น ามารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นงานวิจัย โดยพิจารณาจากผลการที่นิสิตไปสหกิจศึกษา
ในประกอบการต่างๆ จ านวน 61 คน แบ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์คือ พ่ี
เลี้ยงที่ดูแลใกล้ชิดนิสิตในระหว่างปฎิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 61 คน ผู้บริหารสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวน 39 คน แสดงถึงการด าเนินการดังตารางที่ 10.6  
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ตารางที่ 10.6 ความพึงพอใจของพ่ีเลี้ยงในแต่ละกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ต่อความสามารถของนิสิตใน
โครงการสหกิจศึกษา  

 
              ความพึงพอใจต่อความ 

                 สามารถของนิสิต 
 

       กิจกรรม  
 

N 

ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้าน
ความรู้ 

ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ
การ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Customer  Service  12 9.81 8.69 8.62 9.20 8.36 
Order  Processing  2 9.30 9.00 9.00 9.00 9.00 
Demand  Forecasting  3 9.73 8.44 8.60 9.07 7.93 
Inventory  Management  5 9.36 8.80 8.92 9.40 8.88 
Transportation  18 9.77 8.28 8.67 9.30 8.38 
Warehousing  and  Storage  11 9.65 8.42 8.82 9.22 7.87 
Purchasing  6 9.53 8.06 7.83 8.90 8.00 
Part  and  Service  Support 1 9.60 7.67 7.60 9.20 9.20 
Packing 3 9.47 8.78 8.40 8.93 8.73 
Total 61 9.58 8.46 8.50 9.14 8.48 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก มาก มากที่สุด มาก 
 
 จากตารางที่ 10.6 พบว่า ความพึงพอใจของพ่ีเลี้ยงในแต่ละกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ต่อ
ความสามารถของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตอยู่ในระดับมากสุด 
9.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมขนส่ง อยู่ในระดับมากสุดเฉลี่ย 9.77 ด้าน
ความรู้ของนิสิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 8.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าพ่ีเลี้ยงใน
กิจกรรมการด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ย 9.00 ด้านทักษะทางปัญญา
ของนิสิต พ่ีเลี้ยงพ่ึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยรวม 8.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าพ่ีเลี้ยงใน
การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้ามีความพึงพอใจมากสุด ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของนิสิตมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 9.14 เมื่อพิจารณาเป็นราย
กิจกรรม พบว่าพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังมีความพ่ึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ย 9.40 และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พ่ีเลี้ยงในกิจกรรมการ
จัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ มีระดับความพึงพอใจมากสุด เฉลี่ย 9.20 โดยความพึงพอใจรวมเฉลี่ย 
8.48 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อผลการปฎิบัติงานของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษาโดย
ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.50 S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ 3 นิสิตสามารถ
ช่วยเหลืองานของแผนกได้ ผู้บริหารมีความพึงพอใจเป็นล าดับ 1 ( X =3.77 S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมาก 
ล าดับ 2 คือข้อที่ 10 ผลงานโดยรวมของโครงการสหกิจศึกษามีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ( X = 3.72 
S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมาก ล าดับ 3 คือข้อที่ 1 นิสิตเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
( X = 3.64 S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก  
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 ตอนที่ 2 ข้อดีและข้อเสนอแนะจากพ่ีเลี้ยง ข้อดี 1.นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการ
ปฎิบัติงานต้นน้ าจนถึงปลายน้ าได้ และนั้นสามารถท างานภายใต้ความกดดันและเวลาที่จ ากัดให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ดี  2.มีความละเอียดรอบครอบในการท างานดีมาก มีความคิดสร้าง สรรค์ในการท างาน 
ข้อเสนอแนะ 1.ควรเพ่ิมความใส่ในรายละเอียดปลีกย่อยของงานให้มากขึ้น 2.ควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ 
3.การใช้ Microsoft Excel ยังต้องมีการพัฒนาอีก 4.พฤติกรรมของนิสิตในการขาดลามาสายยังมี  สาขาได้
ท าวิจัยในหัวข้อ ความพึงพอใจของโครงการสหกิจศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
ข้อดีและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ข้อดี 1.นิสิตมีความเข้าใจและเรียนรู้การท างานมีความพร้อมและตั้งใจ
การท างานดีมาก 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานกล้าแสดงออก 3.นิสิตมีจิตสาธารณะและเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานได้ดี ข้อเสนอแนะ 1.ควมเพ่ิมเตมิทางทักษะด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ และควรมีวิธีการแก้ปัญหา  

 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement (5) มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)  

 

ตารางที่ 10.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559  

หัวข้อประเมิน 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่
เหมาะสม พร้อมใช้งาน  
Classroom has the proper audio and visual equipment available 
to facilitate learning. 

3.6 3.83 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 
Classroom has enough seats facilitating the learning. 

3.6 4.00 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย  
Laboratory is good quality and has safe equipment. 

3.2 4.00 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  
There are enough laboratories for classes. 

3.4 3.66 

5. ห้องสมุด มหีนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ 
และเหมาะสม  
The library has enough and suitable books, magazines, databases 
and electronic media. 

3.2 3.50 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ  
There are enough computers for searching data on the internet. 

3.6 3.83 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  
The internet hot spot is suitable and enough. 

3.2 3.00 
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หัวข้อประเมิน 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ
เหมาะสม  
The provided place for the lecturers to give the students 
academic advice is convenient and suitable. 

3.8 3.33 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย  
Allocated budgets for research such as independent study, 
dissertation, materials and chemicals, journey. 

4 3.33 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการ
ท าวิจัย 

3.2 3.00 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  
The equipment and research tools which are necessary and 
suitable for a research. 

3 3.33 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.44 3.53 

หมายเหตุ : เกณฑ์ส าหรับพิจารณาค่าเฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน         

1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง         

2.51 - 3.50  พอใช้         

3.51 - 4.50  ดี         

4.51 - 5.00  ดีมาก 

 

ตารางที่ 10.8 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 

ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

3.46 3.81 3.82 3.95 

 
ตารางที่ 10.9 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 
ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 

3.5 3.45 3.44 3.53 
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  มหาวิทยาลัยบูรพาไดใหนิสิตและคณาจารยท าการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (AUN-10-07) และวิทยาเขตจันทบุรีไดน าผลการประเมินดังกลาวมาเพ่ิมคุณภาพ 
ห้อง สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการนิสิต ในขณะที่คณะไดน าผลการประเมิน 
ข้างต้น จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพ่ึงพอใจ
เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยการเพ่ิมคุณภาพและสรางหองปฏิบัติรวมถึงการเพ่ิมคุณภาพและการจัดหาสิ่งสนับสนุน
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการนิสิต ทางวิทยาเขตมีการด าเนินการตามระบบ Plan-Do-
Check-Act อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม เชน หองสมุด และการเพ่ิมการ
ติดตั้งจุดเชื่อม สัญญานอินเตอรเนต ผลการด าเนินงานในรอบปการศึกษา 2559 ขอเสนอแนะดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู คือ ยังมีการปรับปรุงไมเพียงพอ เชน เทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (WI-FI) ยังมี
สัญญาณแรงและออน สลับกันไป และครอบคลุมไมเพียงพอในแตละพ้ืนที่ของวิทยาเขตจันทบุรี นอกจากนี้
หลักสูตรมีบทบาทติดตาม ใหขอมูล รวมถึงใหความรวมมือกับวิทยาเขตในการพัฒนาการเพ่ิมคุณภาพการ
บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   
 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (6) มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า 
และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
  สาขาได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5 การส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
อาจารย์ และนิสิต เป็นกลไกการป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน าไปสู่การประเมินหลักสูตรฯ เพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตร ฯ ต่อไป การประเมินผลได้ถูกเก็บรวบรวมข้อมูล ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไว้ใน AUN-QA criterion 11.5 เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่
การปรับรายวิชาที่ท าการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น 
โครงการ LBT DAY ซึ่งมีกิจกรรมเสวนา กิจกรรมแสดงผลงานที่บูรณาการความรู้ในรายวิชาสัมมนาและ
น าเสนอผลงานจากการสืบค้นบูรณาการน าไปสู่การมีปัญญา โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิ สิตสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของวิชาการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ และวิชาการประกันภัยทางทะเล เป็นต้นซึ่งผล
กลับท าให้นิสิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี และเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
จึงมีช่องทางการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
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ตารางที่ 10.10 แสดงให้เห็นถึงช่องทางการป้อนกลับของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วงเวลาการจัดเก็บ
ข้อมูล และผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูล

ป้อนกลับ 
การ

ด าเนิน
งาน 

ช่ือแบบประเมิน ช่วงเวลาเก็บข้อมูล แหล่งการจัดเก็บข้อมูล 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผู้ใช้บัณฑิต BUU -การประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

            https://planning.buu.ac
.th 

-การประเมินผลการ
ปฎิบัติงานโครงการสห
กิจศึกษา 

            รายงานผลการประเมิน
ปฎิบัติงานโครงการสหกิจ
ศึกษา 2559 

ศิษย์เก่า BUU -ข้อมูลภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

            http://www.chanthabu
ri.buu.ac.th 

การวิพากษ์หลักสูตร
จากบัณฑิต (กรณี
หลักสูตรปรับปรุงย่อย) 
แบบประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 

            สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน 

อาจารย์ BUU -ระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

            http://tqf.buu.ac.th 
 

-ระบบจัดการข้อมูล
หลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) 

            http://assess.buu.ac.th 

นิสิต BUU -แบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

            http://assess.buu.ac.th 

-แบบส ารวจความคิก
เห็นของนิสิตต่อการ
เรียนการสอน 

            http://assess.buu.ac.th 

-แบบสอบถามความพึง
พอใจของนิสิต LBT ปี
การศึกษา 2560 

            คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 

การวิพากษ์หลักสูตร
จากนิสิตปัจจุบัน (กรณี
หลักสูตรปรับปรุงย่อย) 
แบบประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 

            สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน 
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รายการเอกสารหลักฐาน  
1. AUN-10-01   แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (โครงการวิจัยส ารวจผู้ใช้บัณฑิต) 
2. AUN-10-02 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานนิสิต (โครงการสหกิจศึกษา)   
3. AUN-10-03 แบบสอบถามศิษย์เก่า (โครงการวิจัยส ารวจศิษย์เก่า) 
4. AUN-10-04 รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
5. AUN-10-05 รายงานการประขุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
6. AUN-10-06 รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน  
7. AUN-10-07 การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์  
8. AUN-10-08 การด าเนินการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนลักสูตร 
9. AUN-10-09 มคอ.3   
10. AUN-10-10 มคอ.5  
11. AUN-10-11  โครงการศึกษาดูงาน ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา 
12. AUN-10-12  แผนปฏิบัติการของของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 (Action Plan) 
13. AUN-10-13 ตัวอย่างบทความวิจัยที่ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และ          

                   การค้าชายแดน และงานวิจัยในสาขาฯ http://e-research.buu.ac.th 
14. AUN-10-14  ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากบัณฑิต  
15. AUN-10-15  ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากนิสิตปัจจุบัน  
16. AUN-10-16 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560  
17. AUN-10-17 การสอบ pre-exit-exam 
18. AUN 10-18    รายงานผลการวิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน 

วิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-research.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 4 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

4 4 

11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ตารางท่ี 11.1 ข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา/

นักวิจยัท่ีท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ชื่อ
แหล่ง
เผยแพ

ร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีเผยแพร่ 

การบูรณาการกับศาสตร์ท่ีส าคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมา
ยเหต ุ

ตรี โท เอ
ก 

วารสาร 
ท่ีประชุม
วิชาการ 

อื่นๆ 
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเ
ล 

ผู้สูง
อาย ุ

กา
ร 
ศึ
ก
ษ
า 

แรงง
าน 
และ
การ
ท างา

น 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยวข้อ

ง 

1. นางสาวปวีณา เพิ้ง
ปลา และนางสาว
ลัดดา รกัษาทรัพย์ 

   อาจารย์ 
ธัชนันท์ 
สังวาลย์ 

แนวทางการศกึษาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของการขนส่งน้ าตาลเทกอง  

  บริษัท เคอรี่ สยาม
ซีพอร์ต จ ากัด 

  31 
ตุลาคม 
2560 

         

2 นางสาวอรวรรณ 
แสงจันทร ์และ
นางสาวสุภา ธรรม
มุทิศ 

   อาจารย์ ปิยะ
พร อิสสรารกัษ์ 

การเพิ่มประสทิธิภาพการ
จัดการคลังสินค้าที่มกีาร
ควบคุมอุณหภูม ิ

  บริษัท โมบาย โลจิ
สติกส ์

  31 
ตุลาคม 
2560 

         

3 นายกฤษณพงศ์ 
มาลัยกนก 

   อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล. 

การลดพืน้ที่ในการจัดเก็บของ
คลังสินค้าและเพิ่มรายได้จาก
การขายสินค้าของลูกค้า 

  บริษัท คาลโซนิค 
คันเซ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

  31 
ตุลาคม 
2560 

         

4 นางสาวนนัทนัช 
อินทร์ขนุ และ 
นางสาวมลุล ีเลี้ยง
บุญญพันธ ์

   อาจารย์ ปิยา
ภรณ์ มาล ี

การเพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างานของพนักงานในแผนก
บริการลกูค้าให้มทีักษะ
ทางด้านน าเข้า-ส่งออก 

  East West 
Logistics 

  31 
ตุลาคม 
2560 

         

5 ยศพนธ์ ชนะชัย    อาจารย์ธนยศ การปรับปรุงประสทิธิภาพการ  การประชุม    27-28          
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เสถียร, ปรเมษฐ์ 
บ ารุงพฤกษ์ 

กุลฑล. ส่งมอบพัสดุ กรณีศึกษา บริษัท 
อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 

วิชาการ
ระดับชาติ 
วิทยาลัย

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 
2561 

มีนาคม 
2561 

6 ดาราพร กุลด,ี 
ธาราทิพย์ เกิดทอง 

   อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล. 

การลดต้นทุนและเพิม่
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
ด้วยระบบ RFID 

 การประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
วิทยาลัย

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 
2561 

   27-28 
มีนาคม 
2561 

         

7 สุวรรณญา วสิาละ, 
เสาวภา มูล
สันเทียะ 

   อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล. 

การลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการ
ปรับเปลี่ยนยานพาหนะ 

 การประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
วิทยาลัย

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 
2561 

   27-28 
มีนาคม 
2561 

         

8 กรองทอง พรหม
สวรรค,์ พรรณา
ราย เกิดข า 

   อาจารย์
ธัชนันท์ 
สังวาลย์ 

โครงงานศกึษาโครงสร้างตน้ทนุ
และแนวทางการลดตน้ทนุการ
ขนส่ง กรณีศกึษา บริษัทเอบีซี 
เนชัน่แนล แพคเกจ็จิ้ง จ ากัด. 

 การประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
วิทยาลัย

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 
2561 

   27-28 
มีนาคม 
2561 
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9 พรทิพย์พา จริย
เต็มส ี

   อาจารย์ปิยา
ภรณ์ รตัโน
ภาส 

แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่
คลังสินค้า ด้วยทฤษฎีควบคุม 
โดยสายตาและการใช้
มาตรฐานสเีครือ่งหมายความ
ปลอดภัย. 

 การประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
วิทยาลัย

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 
2561 

   27-28 
มีนาคม 
2561 

         

10 ฉัตรชัย สุขกอ้น, ปิ
ยะวัฒน์ สมพงษ ์

   อาจารย์ปิยา
ภรณ์ รตัโน
ภาส 

การเพิ่มศักยภาพในงานขนถ่าย
สินค้าขึ้นจากเรอืบรรทกุ 
ตู้คอนเทนเนอร ์

 การประชุม
วิชาการ

ระดับชาติ 
วิทยาลัย

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 5 
ประจ าปี 
2561 

   27-28 
มีนาคม 
2561 

         

รวม 10 - - 6 10 - 1 4 - - - - - - 9 - 10 1 - - 
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ผลการด าเนินการ   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 และ 11.5 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และ Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2   
 

ผลการด าเนินงาน   

ตารางที่ 11.2 แสดงจ านวนนิสิตที่จบการศึกษาและจ านวนนิสิตตกออก 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 Years 4 Years >4 

Years 
1st  

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th  

Years & 
Beyond 

2556 129 110 
(92.44%) 

8 
(6.72%) 

1 
(0.84%) 

4 
(3.10%) 

4 
(3.10%) 

2 
(1.55%) 

- 

2557 146    5 
(3.42%) 

3 
(2.05%) 

- - 

2558 127    10 
(7.87%) 

1 
(0.79%) 

- - 

2559 114    7 
(6.14%) 

- - - 

2560 105    5 
(4.76%) 

- - - 

นิสิตรหัส 57 : ลาออก 2 คน/พ้นสภาพ-ไม่มาช าระเงิน 2 คน/พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 4 คน 
นิสิตรหัส 58 : ลาออก 3 คน/พ้นสภาพ-ไม่มาช าระเงิน 1 คน/พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 7 คน  
นิสิตรหัส 59 : ลาออก 3 คน/พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 4 คน  
นิสิตรหัส 60 : ลาออก 3 คน/ พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2 คน 
 
หมายเหตุ 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 2. ขอมูลในตารางนี้ได้มาจาก
ระบบทะเบียนนิสิตใน reg.buu.ac.th แต่ไมรวม พนสภาพ (64) และนิสิตบางสวนที่ไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต
แรก จึงไมมีชื่อใน Cohort Size แตเปนขอมูลจริงที่นิสิตลงทะเบียนในภาคเรียนแรก ซึ่งสอดคลองกับ AUN 
8   

      11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement (1)มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  
                                                           
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการประชุมหารืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ ยวกับการหาคู่
เทียบเคียงมาตรฐานจากภายในที่เหมาะสม จากนั้นติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือโดยเลือกปัจจัยด้านการ
เทียบเคียงมาตรฐาน ได้แก่ อัตรารับเข้า อัตราตกออก โดยหลักสูตรมีมติคู่เทียบปัจจัยข้างต้นคือ 
 คู่เทียบภายใน: หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 
2559 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา  
 ส่วนคู่เทียบภายนอกนั้นทางหลักสูตรก าลังมองหาคู่เทียบเคียงที่มีความเหมาะสมสามารถให้ข้อมูล
ได้และท าความร่วมมือข้อต้นลงร่วมกันในล าดับต่อไป   
 หลักสูตรมีระบบตรวจสอบอัตราการสอบผานและอัตราการตกออกเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอยาง 
เปนระบบและอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  โดยมีขอมูลแสดงอยู่ในระบบทะเบียนและสถิตินิสิต (AUN-11-
01) หลักสูตรมีการจัดเก็บขอมูล นิสิตยายคณะหรือเปลี่ยนสาขา แตหลักสูตรไมมีขอมูลที่ระบุวานิสิตที่ตก
ออก และนิสิตที่ออกจากมหาวิทยาลัยไปแลวไดไปศึกษาตอสถาบันการศึกษาใดหรืออ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจารย์ใน
สาขาได้รวบรวมข้อมูล มาท าการเทียบเคียงภายในกับปีการศึกษา 2560 และมีการก าหนดค่าเป้าหมาย
อัตราการตกออกของนิสิตให้ลดลงมีผลดังตารางที่ 11.3  
 

ตารางที่ 11.3 แสดงจ านวนนิสิตที่จบการศึกษาและจ านวนนิสิตตกออก ของคู่เทียบเคียงคือหลักสูตร
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2559 

Academic 
Year 

Cohort 
Size 

% completed first degree in % dropout during 
3 Years 4 Years >4 Years 1st  

Year 
2nd 

Year 
3rd 

Year 
4th  Years 
& Beyond 

2559  
(ภาคปกต)ิ 

33    1 
(6.14%) 

- - - 

2559 
(พิเศษ) 

76    1 
(6.14%) 

- - - 

2560  
(ภาคปกต)ิ 

30    2 
(1.96%) 

- - - 

2560 
(พิเศษ) 

65    2 
(1.96%) 

- - - 

นิสิตรหัส 59 : ลาออก 1 คน/พ้นสภาพ 1 คน  
นิสิตรหัส 60 : พ้นสภาพ 2 คน 
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ตารางที ่11.4 ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของนิสิตตกออก กับคู่เทียบเคียงภายในมหาวิทยาลัย 
 

 
หลักสูตร 

 
ปี

การศึกษา 

จ านวนที่นิสิต
ลงทะเบียน 

Dropout during (Number 
of student) 

ปีท่ี 1 อัตราส่วน ร้อยละ 
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ

และการจัดการโลจิสติกส์ ปี
การศึกษา 2559 

2559 109 2 55 : 1 1.83 

2560 95 4 24 : 1 4.21 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าชายแดน ปีการศึกษา 2559 

2559 114 7 16 : 1 6.14 

2560 105 5 21 : 1 4.76 

 
 จากตารางผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของนิสิตตกออก เปรียบเทียบจากคู่เทียบเคียงภายใน
มหาวิทยาลัย คือหลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2559 
โดยการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2559-2560 พบว่าอัตราการตกออกในนิสิต 55 คนจะมีการตกออก  1 
คน และค่าเฉลี่ยในปี 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปีการศึกษา 2559 
มีค่าสูงกว่าคู่เทียบเคียงร้อยละ 6.14 ในขณะที่ คู่เทียบมีอัตราการตกออกเพียงร้อยละ 1.83 แต่ในปี 2560 
ตัวเลขเชิงปริมาณมีการด าเนินการเพ่ือใหมีอัตราการตกออกของ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน ปีการศึกษา 2559 ในจ านวนนิสิต 21 คนจะนิสิตลาออก 1 คน โดยค่าเฉลี่ยลดลงร้อย
ละ 4.76 ในขณะที่คู่เทียบมีอัตราการตกออกอยู่ที่ร้อยละ 4.21 โดยสาเหตุที่นิสิตตกออกเนื่องจากการ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง และนิสิตลาออก 

จากผลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือให้พัฒนาหลักสูตรให้ดีเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบเคียงจึงมีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมอัตราการสอบผาน โดยมีการจัดตารางสอนใหมีกลุมวิชาทั้งวิชาศึกษาทั่วไป วิชา
แกน และวิชาเอกในสัดสวนที่เหมาะสม มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าชั้นปเพ่ือคอยให
ค าแนะน าดานการเรียนแกนิสิต และในปี 2559-2560 สวนของอัตราการตกออกในรายวิชาที่นิสิตมีปญหา
การเรียน เช่นการจัดโครงการสรางเสริมและพัฒนาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร มีการแกไขปญหาเพ่ือลดอัตรา
การตกออก และเพ่ิมอัตราการสอบผานของนิสิต สามารถผานเกณฑการประเมินของสาขาวิชาที่เรียน และ
ไมตองการพนสภาพการเปนนิสิต จึงตัดสินใจยาย ไปเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของตนเอง สวนสาเหตุของการตกออกของนิสิต นอกเหนือจากการมีผลการเรียนที่ไมถึงเกณฑ ยังมีเหตุผล
อ่ืนๆ ไมมาช าระเงิน นิสิตลาออก เชน สภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัย ทัศนคติตอวิทยาเขต ปัญหาส่วนตัว
รวมถึงให้สอดคลองกับเกณฑการประเมิน มีการพูดคุยปญหาและสาเหตุที่เกี่ยวของ และใหอาจารยผูสอน
ในรายวิชาตาง ๆ วิเคราะหปญหา และข้อเสนอแนะผูสอนทานอ่ืนในการพูดคุยที่เป็นทางการและไมเป็น
ทางการ เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว นอกจากนี้หลักสูตรมีการน าขอมูลมาวิเคราะห์ และ
ด าเนินการแกไขปญหา รวมถึงป้องกันปัญหาอย่างตอเนื่องทุกภาคการศึกษา แตไมมีการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร 
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      11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพ 
 
ตารางที่ 11.5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี ของคู่เทียบเคียงคือ
หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี  
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2556  
(ภาคปกติ) 

73 - 63 
(98.44%) 

1 
(1.56%) 

9 
(12.33%) 

- - - 

2556 
(พิเศษ) 

55 - 48 
(100%) 

- 
 

7 
(12.73%) 

- - - 

2557  
(ภาคปกติ) 

107 - 105 
(99.06%) 

1 
(0.94%) 

- 1 
(0.93%) 

- - 

2557 
(พิเศษ) 

69 - 55 
(84.62%) 

10 
(15.38%) 

3 
(4.75%) 

- - 1 
(1.45%) 

2558  
(ภาคปกติ) 

106 - - - 4 
(3.77%) 

- - - 

2558 
(พิเศษ) 

47 - - - 2 
(4.26%) 

   

2559  
(ภาคปกติ) 

33 - - - 1 
(6.14%) 

- - - 

2559 
(พิเศษ) 

76 - - - 1 
(6.14%) 

- - - 

2560  
(ภาคปกติ) 

30 - - - 2 
(1.96%) 

- - - 

2560 
(พิเศษ) 

65 - - - 2 
(1.96%) 

- - - 

 

 

 

 

 

 



  
หน้า 151 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางที ่11.6 ผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญา
ตรี กับคู่เทียบเคียงภายในมหาวิทยาลัย 
 

 
หลักสูตร 

 
ปีที่จบ

การศึกษา 

จ านวนที่
นิสิต

ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา 
< 4 
ปี 

อัตรา
ส่วน 

ร้อยละ 4 ปี อัตรา
ส่วน 

ร้อย
ละ 

> 4 
ปี 

อัตรา
ส่วน 

ร้อย
ละ 

สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและ

การจัดการโลจิสติกส์ ปี
การศึกษา 2559 

2556 128 - - - 111 128:
111 

99.11 1 128:1 0.89 

2557 176 - - - 160 176:
160 

93.57 11 16:1 6.43 

สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส์และการค้า

ชายแดน ปีการศึกษา 
2559 

2556 - - 
 

- - - - - - - - 

2557 129 110 
 

129:
110 

92.44 8 16:1 6.72 1 129:1 0.84 

หมายเหตุ :การค านวณค่าเฉลี่ยได้จากตัวเลขนิสิตที่จบแต่ละปี หาร ตัวเลขรวมของนิสิตที่จบในแต่ละปี
ทั้งหมด 
 

จากตารางผลการเปรียบเทียบสัดส่วนของการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิ ตในหลักสูตร
ปริญญาตรี กับคู่เทียบเคียงภายในมหาวิทยาลัยคือ หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 นิสิตรุ่นแรกที่จบการศึกษาในหลักสูตรคือปี 2556 เมื่อ
เทียบกับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปีการศึกษา  2554 นิสิตรุ่นแรกที่จบ
การศึกษาในหลักสูตรคือปี 2557 จึงเปรียบเทียบในปีการศึกษา 2556 พบว่าอัตราการการคงอยู่ภายใน 4 
ปีและอัตราส่วนนิสิต 1 คนจะมีการจบการศึกษา  1 คน และค่าเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 99.11 และ
มีนิสิตที่จบการศึกษามากกว่า 4 ปี จ านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 0.89 เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปีการศึกษา 2554 มีค่าใกล้เคียงกับคู่เทียบเคียงโดย
นิสิตจบการศึกษาน้อยกว่า 4 ปี จ านวน 110 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.44 จบการศึกษาภายใน 4 ปี จ านวน 
8 คน ร้อยละ 6.72 และมีนิสิตที่จบการศึกษามากกว่า 4 ปี จ านวน 1 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 0.84  การที่
นิสิตในหลักสูตรจบก่อน 4 ปีเนื่องหลักสูตรต้องปรับการเรียนการสอนและการเปิด -ปิดการเรียนให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยใน AEC  

   จากการที่หลักสูตรได้ข้อความร่วมมือกับหลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2559 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพานั้นยังไม่มีนิสิตจบการศึกษาจึงยัง
ไม่สามารถเทียบเคียงระยะเวลาการศึกษาได้แต่การสามารถดูได้จากแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มี
การออกแบบการเรียนรู้ให้นิสิตจบภายใน 4 ปีการศึกษา และกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นิสิตพัฒนา
ตนเองได้มากขึ้น และย้อนกลับมามองที่หลักสูตรของตนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาในการศึกษา
ของผู้เรียนนิสิตเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ จากตารางที่ 11.2 ข้อมูลทางหลักสูตรรวบรวมอัตราเฉลี่ยระยะเวลา
ในการศึกษาอยู่ในระดับดี  เพราะนิสิตส่วนใหญ่สามารถจบการศึกษาตามเวลา รอยละที่นิสิตจบน้อยกว่า 4 
ปี คิดเป็นร้อยละ 92.44 และ 4 ปี คิดเป็น ร้อยละ 6.72 ซึ่งหลักสูตรไมมีการ ตั้งเปาหมายจ านวนนิสิตที่จบ
การศึกษาในเวลาที่ก าหนด  
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 11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
 
 มีการเก็บรวบรวมขอมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การไดงานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
หลักสูตรมีการจัดเก็บรวมรวมขอมูลการไดงานท าของบัณฑิตเพ่ือน ามาพัฒนาการ โดยยจัดเก็บขอมูลอย่าง
เปนระบบทุกปการศึกษาในชวงวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย (AUN-11-02)โดยมีคณบดี
เปนผูก ากับติดตาม และแจง ขอมูลตอหลักสูตรเพ่ือด าเนินการตอไป 
 
ตารางที่ 11.7 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า ปีการศึกษา 2557-2559 
 
ปีการศึกษา จ านวน

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบ
ส ารวจเรื่อง
การได้งานท า 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท า
หลังส าเร็จ
การศึกษา(ตรง
สาขา) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีที่
ประกอบ
อาชีพอิสระ 
(ไม่ตรง
สาขา) 

 จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีที่
มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีที่
เกณฑ์ทหาร 

เงินเดือนหรือ
รายไดต้่อเดือน 
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ
(ค่าเฉลี่ย) 

ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งาน
ท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 
ปี 

2557 21 13 3 1 1 17,642.00 84.21 
2558 48 34 14 1 1 16,273.96 84.59 
2559 118 89 7 5 - 18,989.78 84.96 

หมายเหตุ : ที่มาของปี 2557-2558 ได้ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ที่ มาของปี  2559 ได้ข้อมูลจากผลการส ารวจของคณะวิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตารางที่ 11.8 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า ปีการศึกษา 2557-2558 กับคู่เทียบในหลักสูตร
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
 
ปีการศึกษา จ านวน

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่ตอบแบบ
ส ารวจเรื่อง
การได้งานท า 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท า
หลังส าเร็จ
การศึกษา(ตรง
สาขา) 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีที่
ประกอบ
อาชีพอิสระ 
(ไม่ตรง
สาขา) 

 จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีที่
มีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรีที่
เกณฑ์ทหาร 

เงินเดือนหรือ
รายไดต้่อเดือน 
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ(ค่าเฉลี่ย) 

ร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งาน
ท าหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 
ปี 

2557 86 60 2 2 2 16,621.35 77.50 
2558 55 34 6 1 - 16,960.00 81.63 

 
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลการได้งานท าของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายใน 1 ปีจากปี 2557-2559 

มีร้อยละที่บัณฑิตได้งานท าเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี ซึ่งในปี 2559 เป็นร้อยละ 84.96 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557และ 
2558 โดยในปี  2559 ร้อยละของบัญฑิตที่ ได้งานท าตรงสาขาอยู่ที่   75.42 และในปี 2558 พบว่า
ความสามารถพิเศษที่ท าให้ได้งาน เป็นด้านภาษาต่างประเทศคือร้อยละ 39.58 และรองลงมาเป็นด้านการ
ใช้คอมพิเตอร์ อยู่ที่ร้อยละ 33.33 ซึ่งสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในข้อ 5) คือ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  เห็นได้ว่าบัณฑิตมี
ความสามารถในการแข่งขันในการเข้าท างานภายใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษา โดยเข้าท างานในองค์การ
ภาคเอกชนถึงร้อยละ 83.33 ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่หลักสูตรสามารถด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ในการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นสถานประกอบการในภาคเอกชน จากคู่เทียบในหลักสูตรการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า ปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า
หลักสูตรมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระค่าเฉลี่ย เงินเดือนหรือ
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่16,960 าทต่อเดือน ซึ่งมากกว่าสาขา และใน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระค่าเฉลี่ย เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนมาก
ว่าคู่เทียบอยู่ที่17,642 บาทต่อเดือน จากการเทียบเคียงพบว่ารายได้ใกล้เคียงกันแต่การมีงานท าของนิสิต
หลักสูตรของคู่เทียบมีอัตราการได้งานท ามากกว่า จึงส่งผลให้สาขาต้องรับฟังผู้ใช้บัญฑิตให้มากข้ึนและมอง
ความต้องการของตลาดแล้วน ามาท าการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

 
 11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement (2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 
  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรคู่เทียบเคียงหลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ได้ส่งผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งได้รับรางวัลรางวัลรอง
ดีเด่นสาขานวัตกรรม  
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ชื่อโครงงาน: การปรับปรุงประสิทธิภาพ Car Set Trolley ในกระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนก่อนการประกอบ
รถยนต์เข้าสู่ไลน์การผลิต 
จัดท าโดย: นายวัชรากร  ไชยแสง  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์อนิรุทธ์ ขันธสะอาด 
   โดยการการออกสหกิจปัจจุบันนิสิตจะออกสหกิจในชั้นปีที่ 4 เทอม 1 (ภาคพิเศษ) และ 2 (ภาค
ปกติ) เนื่องจากปัจจุบันจ านวนนิสิตค่อนข้างเยอะ เลยต้องแบ่งฝึกสหกิจเป็น 2 ภาคการศึกษาครับ แต่ใน
อนาคตที่จะให้นิสิตไปฝึกงานสหกิจปี 3 เทอม 2  เหตุผลคือ ให้นิสิตสามารถกลับมาแชร์ประสบการณ์ใน
การฝึกสหกิจก่อนเรียนจบในปีที่ 4 ผู้เรียนสามารถศึกษาคู่มือส าหรับการฝึกสหกิจศึกษาของคณะโลสิจติกส์ 
(AUN-11-08) ระหว่างที่นิสิตอยู่ในสถานประกอบการทางสาขามีงานมอบหมายให้นิสิตหาหัวข้อรายงานใน
การสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ปัญหาจากสถานประกอบการในรูปแบบงานวิจัยของผู้เรียน เมื่อนิสิตกลับจาก
การ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ คณะโลจิสติกส์มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพ่ือให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่างๆ
กลับมาน าเสนอโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา ที่ตนเองได้ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษา และเพ่ือนๆ รวมถึงรุ่น
น้องที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ยังสถานประกอบการนั้นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมให้นิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ  เสริมทักษะ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ให้ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ เข้ า สู่ ร ะ บ บ ก า ร ท า ง าน ต่ อ ไป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม ต า ม เว็ บ ไซ ต์
https://buulog.com/index.php/2018/05/15/coop-3/ และผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ประเภทโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิต สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  คณะโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (AUN-11-08) 
 
  เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรแล้วในการวิจัยในผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรคู่เทียบเคียง
หลักสูตรสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ได้ส่งผลงานของนิสิตสหกิจศึกษา ระดับ
เครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งได้รับรางวัลรางวัลรองดีเด่นสาขาสังคม  
ชื่อโครงงาน: การลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ      
จัดท าโดย: สุวรรณญา วิสาละ, เสาวภา มูลสันเทียะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ธนยศ กุลฑล 
  จากการเทียบเคียงหลักสูตรมีการส่งเสริมงานวิจัยของผู้เรียนในการไปประกวดผลงานต่างๆที่
ใกล้เคียงกันและการได้รับรางวัลในคนละสาขาความรู้ซึ่งเป็นส่งที่หลักสูตรสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้
ใกล้เคียงกับคู่เทียบได้เป็นอย่างดีและจากการพิจารณาผลงานวิชาการในการตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ประเภทโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิตในสาขาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์มี
ดังนี้ 
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ตารางที่ 11.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ประกอบการในผลงานวิชาการท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ประเภทโครงงานสหกิจศึกษาของนิสิต 

ล าดับ ชื่อผลงาน ค่าเฉลี่ย จ านวน
นิสิต 
(คน) 

1 -การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วยระบบ RFID 

-การลดต้นทุนค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ 

-โครงสร้างต้นทุนและแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท
เอบีซี เนชั่นแนล แพคเก็จจิ้ง จ ากัด. 

-แนวคิดการปรับปรุงพ้ืนที่คลังสินค้า ด้วยทฤษฎีควบคุม 

-โดยสายตาและการใช้มาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย. 

-การเพ่ิมศักยภาพในงานขนถ่ายสินค้าข้ึนจากเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 

-การปรับปรุงกระบวนการภายในแผนกห้องเย็นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การไหลของสินค้า 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิก-จา่ยสินค้า 

-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฎิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วของแผนการเงินผ่าน Google Sheet 

10 9 

2 -แนวทางการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการท างานของการขนส่ง
น้ าตาลเทกอง  

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 

-การลดพืน้ที่ในการจัดเก็บของคลังสินค้าและเพ่ิมรายได้จากการขาย
สินค้าของลูกค้า 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในแผนกบริการลูกค้าให้มี
ทักษะทางด้านน าเข้า-ส่งออก 

-การลดจ านวนชุดเอกสารค้างเสร็จที่ใช้จ่ายในการน าเข้าสินค้าจากลูกค้า 

9.00-9.99 15 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ค่าเฉลี่ย จ านวน
นิสิต 
(คน) 

-การลดปัญหาการหยิบสินค้าผิดพลาดและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บของลูกค้า 

-การลดระยะเวลาและความผิดพลาดที่เกิดจากการคีย์ข้อมูลในการขน
สินค้าขาออก 

-การลดระยะเวลาในขั้นตอนการรวมงาน 

-การลดระยะเวลาการแปล Code Supplier Item  

-การศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาการสิ้นเปลืองเวลาในการปฎิบัติงาน 

-การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งเพื่อการปรับเปลี่ยนเส้นทางการ
ขนส่งสินค้า 

-ศึกษาแนวทางการลดระยะเวลาการท างานการขนส่งสินค้าขาเข้าและ
ขาออกทางทะเล 

-ศึกษาแนวทางการสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกค้าด้วยโปรแกรม Job 
control application 

-ศึกษาการขนถ่ายน้ าตาลกระสอบหน้าท่า 

-ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการปล่อยเอกสาร Delivery 
Order ผิดพลาด 

3 -การศึกษาและการประยุกต์การบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของแผนกบัญชี 

-การลดปัญหาการย้ายสินค้า 

-การลดปัญหาการคัดแยกสินค้าโดยใช้การจัดวางผังคลังสินค้าใหม่ของ
แผนกรับสินค้า 

-การลดขั้นตอนในกระบวนการจองระวางสินค้าภายในเครื่องบินเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการลูกค้า 

8.00-8.99 10 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ค่าเฉลี่ย จ านวน
นิสิต 
(คน) 

-ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ 

-การศึกษาแนวทางการน าโปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือจัดเก็บเอกสารในองค์กร 

-การลดขั้นตอนการจัดการเอกสารเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 

-การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ด้วยลูกกลิ้งล าเลียง 

-การศึกษากระบวนการด าเนินการแผนก Domestic ของ OOCL 
Logistics (Thailand) Ltd. 

-การศึกษาแนวทางเพ่ือการปรับปรุงการจัดเก็บสินค้า 

4 -การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งเพื่อคัดสรรผู้ให้บริการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้า 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจนับสินค้าคงคลัง 

7.00-7.99 2 

 
 หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตท างานวิจัยและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นคว้างานวิจัยมาประยุกต์ใช้และ
เป็นตัวอย่างในการด าเนินธุรกิจและการท างานซึ่งสอดคล้องกับ ELO ในข้อที่ 2 และ 3 คือ 2) มีความรู้
ความสามารถในการท างานด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  3) มีความใฝ่รู้ โดยใช้หลักการ
ด้านโลจิสติกส์และความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
ประยุกต์กับสถานการณ์ได้ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ โดยวิชาที่ก าหนดให้นิสิตท างานวิจัย คือวิชาการศึกษา
อิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และสหกิจศึกษา จากตารางที่ 11.9 พบว่าเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใน
ผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยนิสิตส่วนใหญ่จะท าโครงงานสหกิจศึกษา ผลงานของนิสิตนั้น
จะแสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส าหรับโครงงานสหกิจศึกษา ได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากผลการด าเนินการสามารถพิจารณาได้ว่าอยู่ในช่วงค่ าเฉลี่ย 
9.00-10.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก นอกจากนั้นในการติดตามไปยังบริษัทที่นิสิตไปสหกิจเพ่ือ
สอบถามความต้องการของสถานประกอบการเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะให้นิสิตมีความรู้
ความสามารถในด้านใดมากยิ่งข้ึน เพ่ือการน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพนิสิตต่อไป  
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  11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
   
ตารางที่ 11.10 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 
 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ปีการศึกษา
2557 

ผลของปี
การศึกษา 

2558 

ผลของปี
การศึกษา 

2559 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.23 4.12 3.93 

2.ด้านความรู้ 4.09 3.99 3.64 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.80 3.88 3.53 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

4.00 4.04 3.80 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.91 3.93 3.68 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.88 4.20 3.69 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.98 4.02 3.68 

 

ตารางที่ 11.11 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 กับคู่
เทียบในหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  
 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ปีการศึกษา
2557 

ผลของปี
การศึกษา 

2558 

ผลของปี
การศึกษา 

2559 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.00 3.85 4.03 

2.ด้านความรู้ 3.91 3.84 3.97 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.83 4.00 3.67 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

3.99 3.78 3.84 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.85 3.72 3.70 
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คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ปีการศึกษา
2557 

ผลของปี
การศึกษา 

2558 

ผลของปี
การศึกษา 

2559 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.10 3.75 3.83 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.95 3.72 3.84 

 

หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ โดยทางสาขามุ่ง
เป้าจากปี 2557 ให้ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้บัณทิตมีค่าเฉลี่ย 3.97 ในปีการศึกษา 2557 (AUN-11-
07) เมื่อเทียบกับคู่เทียบในหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์มีค่าเฉลี่ย 3.95 จาก
ตารางที่ 11.10 พบว่าผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ภาพรวมของความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.02 ในปี 2558 แต่หากพิจารณาคุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละข้อผลยังไม่ถึง
ค่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปีถัดไปทางหลักสูตรจะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณทิตออกสู่
ตลาดแรงงานให้ดียิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2559 ความพึงพอใจลดลงเป็นร้อยละ 3.79 ในส่วนของคู่เทียบ
ในหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์มีค่าเฉลี่ยในปีการศคกษา 2559 คือ 3.84 
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ท าให้มองเห็นการพัฒนาการของคู่เทียบและในความร่วมมือครั้งต่อไปจะ
ท าการศึกษากระบวนการของคู่เทียบในการน าปสู่การพัฒนานิสิตสู่ตลาดด้านโลจิสติกส์อย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพและจะเพ่ิมเติมช่องทางการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนและการสร้าง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะและหลักสูตรจะต้องเป็นผู้เก็บข้อมูลเองนอกเหนือจากการใช้ข้อมูล
ของกองแผนงานมหาวิทยาลัยบูรพาดังนี้ 

ตารางที่ 11.12 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อาจารย์         มหาวิทยาลัยจัดท าแบบสอบถามส าหรับอาจารย์ เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น การจัดตารางการเรียน
การสอน หลักสูตร (AUN-11-03) และสิ่งสนับสนุนในการเรียนการ
ส อ น  (AUN-11-04) เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ วั ด ค ว า ม พึ งพ อ ใจ คื อ
แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ เฉลี่ย 3.44 จากคะแนน
เต็ม 5 การประเมินจัดเป็นประจ าทุกปีการศึกษา หลักสูตรมีการ
ด าเนินการในการยกระดับความพึงพอใจของอาจารย์ เช่น การ
ปรับหลักสูตร ปรับปรุงจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นิสิต          ทางหลักสูตรมีแบบสอบถามส าหรับนิสิตประเมินความพึง

พอใจในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชา ด้านการสอนของอาจารย์ (AUN-
11-05) เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจคือแบบสอบถามซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 การ
ประเมินจัดเป็นประจ าทุกเทอมการศึกษา ทางหลักสูตรมีการ
ด าเนินการในการยกระดับความพึงพอใจของนิสิต เช่น การจัด
ตารางการเรียนการสอนให้ เหมาะสม  ปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งมีค่าความพึงพอใจอยู่ที่ 3.82 

ศิษย์เก่า          หลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ
ศิษย์ เก่ า  (AUN-11-06) เครื่ อ งมื อที่ ใช้ วั ดความ พึ งพอใจคื อ
แบบสอบถามซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 โดยที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอในต่อหลักสูตรอยู่ที่ 
3.65 (เป็นข้อมูลจากศิษย์เก่าของหลักสูตรปี 2554 ซึ่งน ามาใช้เพ่ือ
การปรับปรุงหลักสูตรปี 2559) 

ผู้ใช้บัณฑิต        จากงานวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมสูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 ซึ่งหัวขอประเมินที่ไดคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบ  ดังนั้นจุดแข็งของนิสิตของ
หลักสูตรจึงเปนดานคุณธรรม จริยธรรม ในทางตรงกันขาม ทักษะ
ที่เปนจุดออนของนิสิต คือ ด้านทักษะทางปัญญา มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
3.88 ซึ่งหัวขอประเมินที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสา (AUN-11-07) 
(เป็นข้อมูลจากศิษย์เก่าของหลักสูตรปี 2554 ซึ่งน ามาใช้เพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรปี 2559) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  
1. AUN-11-01 http://reg.buu.ac.th/registrar/GRADUATE_DATE. 
2. AUN-11-02  รายงานภาวะการหางานท าของบัณฑิต 
3. AUN-11-03  รายงานผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
4. AUN-11-04  รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. AUN-11-05  มคอ. 5 
6. AUN-11-06  เอกสารความพึงพอใจหลักสูตรของนิสิตเก่า 
7. AUN-11-07  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
8. AUN-11-08 ผลงานวิชาการท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรม ประเภทโครงงานสหกิจศึกษา  
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์/  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

4  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

4  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

4  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

4  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 4  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

4  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

2  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

4  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 4  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) -  
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

-  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

-  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน -  
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

-  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

-  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

5  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

4  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 4  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

ระดับในภาพรวม  4  
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา   

องค์ประกอบที่ 1 – 5   

จุดเด่น เมื่อปีการศึกษา 2560 

1. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา เมื่อปีการศึกษา 2560 

1. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็น
ผลงานของหลักสูตรและใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

AUN. 1 -  AUN. 11 

จุดเด่น ส าหรับปีการศึกษา 2560 
1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรย่อย พ.ศ.2559 
3. การแสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5. มีการน าบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์และการค้าชายแดนมาใช้ในการเรียน 
6. การประเมินผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งการรับเข้า ระหว่างการศึกษา และการทดสอบก่อนส าเร็จ

การศึกษา 
7. มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8. การก าหนดมาตรฐานภาระงานที่สอดคล้องและครอบคลุม 
9. คุณภาพของบุคลากรมีพัฒนาการสายวิชาการมากขึ้น 
10. มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป 
11. หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

ส าหรับการประกอบอาชีพ โดยมีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 
12. มีการน าข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตมาหาแนวทาง

และพัฒนาเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนิสิต 
13. การมีแผนและการด าเนินการงานจัดเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน 
14. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
15. มีการเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตกับหลักสูตรใกล้เคียงภายในสถาบัน 
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จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับปีการศึกษา 2560 

1. ขาดการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิต 
2. สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตยังสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. เมื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน สามารถพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการให้ดีขึ้นได้ 
4. การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้ชัดเจนต่อเนื่อง 
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 

เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีการออกแบบ
หลักสูตรและโครงสร้าง
รายวิชาที่ทันสมัย
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและพันธ
กิจของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

1. 1.การก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสะท้อนความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

1. 1.มีกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตรย่อย 
พ.ศ.2559 

1. 

2.มีการเผยแพร่
รายละเอียดของหลักสูตร 

2. 2. 2. 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.หลักสูตรมีวิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1.การแสดงความสัมพันธ์
ของรายวิชาในหลักสูตรกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีการให้ค าปรึกษาแก่
นิสิตอย่างใกล้ชิด มี
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.ควรเพิ่มการเรียนการ
สอนที่น าบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้อง
กับโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนในรายวิชาให้
มากขึ้น 

 

1.กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. มีการน าบทความวิจัย
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้อง
กับโลจิสติกส์และการค้า
ชายแดนมาใช้ในการเรียน 

1. 
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.การประเมินผู้เรียนมี
ความสอดคล้องและปรับ 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 

1.คุณภาพของผู้เรียนที่
รับเข้าสู่หลักสูตรยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย 
 

1. การประเมินผู้เรียนที่
ครอบคลุมทั้งการรับเข้า 
ระหว่างการศึกษา และการ
ทดสอบก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 

1.ขาดการประเมินผล
วิธีการและเกณฑ์ใน
การคัดเลือกนิสิต 

2. 2.ขาดการประเมินผล
วิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกนิสิต 
 

2. 2. 
 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.อาจารย์มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นิสิต 

1.ขาดการเทียบเคียง
ผลงานวิจัย  

 

1.การก าหนดมาตรฐาน
ภาระงานที่สอดคล้องและ
ครอบคลุม 

1. สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นิสิตยังสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 

  2. ผลงานทางวิชาการมี
จ านวนมากขึ้น 

2.เมื่อเทียบเคียงกับ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน 
สามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการ
ให้ดีขึ้นได้  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1 มีการเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. 1 มีการเก็บข้อมูลความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือน ามาวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อไป 

1. 

  2.หลักสูตรเน้นการจัดการ
เรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะ
ส าหรับการประกอบอาชีพ 
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โดยมีระบบก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าและ
ประเมินผล 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. 1.ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทางกายภาพ 

1. มีการน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิตมาหา
แนวทางและพัฒนา
เพ่ือที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของนิสิต 

1.  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีผลงานวิชาการท่ีตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม 
ประเภทโครงงานสหกิจ
ศึกษาของนิสิต 

1. 1.มีแผนและการด าเนินการ
ในการจัดเก็บข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ชัดเจน 

1.การประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรให้ชัดเจน
ต่อเนื่อง 

  2. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

 

AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.บัณฑิตมีความสามารถ 
ในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน 

1. 1.มีการเทียบเคียงมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตกับหลักสูตร
ใกล้เคียงภายในสถาบัน 

1. 

 



 หน้า 172 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
 
1. ข้อเสนอแนะ จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2558  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
 

สาขาวิชา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน) 

การตรงต่อเวลา 
 

 
คล่องแคล่วในการท างานดี มีความรับผิดชอบการงาน ขยัน

ท างานดี  
บัณฑิตจบใหม่ควรมีความตั้งใจ 
เรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายและ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ เริ่มแรกของ
การเรียนรู้อาจต้องท าความเข้าใจใน
เนื้องานจึงไม่ท าให้เกิดความท้อถอย
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน 

ตั้งใจจริงในการท างาน รับผิดชอบ 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน
ร่วมงานคนอื่นได้ 

 
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่
มอบหมายและมีความคิดสร้างสรรค์มี
เสนอแนะบ้างถือว่ามีคุณภาพ 

บุคลากรที่จบออกมาถือว่ามีคุณภาพ 
ดีเยี่ยมอยู่แล้ว ข้อเสนออ่ืน สถาบัน
ซ้อมรับปริญญานานไป บัณฑิตลา
งานเกือบ 2 อาทิตย์ มีผลกระทบต่อ
บริษัท เจอมา 2 รุ่นแล้ว  

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี มี
ความรับผิดชอบ ตรงเวลา มีระเบียบ
วินัยตามกฎระเบียบหน่วย 
ผู้บังคับบัญชามีความม่ันใจและ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 

มีบุคลิกที่ดี สุภาพเรียบร้อย มีส่วน
ร่วมในการท างานเป็นทีมที่ดีมาก 
เป็นที่ยอมรับทั้งใน/นอกหน่วยงาน 
เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติอัน
เป็นประโยชน์ในการท างาน  

เพ่ิมความเอาใจใส่และอดทนต่อ
หน้าที่ให้มากยิ่งข้ึนจะท าให้เขา
ประสบความส าเร็จได้ง่าย เห็นงาน
หนักก็อย่าเพ่ิงท้อ ก่อนที่เราจะสบาย
เราจะต้องผ่านอะไรที่มันล าบากให้ได้
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สาขาวิชา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ก่อน 

 
มีความรับผิดชอบ สามารถท างานที่
ได้รับมอบหมายได้ตามก าหนดเวลา
และมีความถูกต้องของงานที่ท า 

มีอัธยาศัยดีสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีสัมมาคารวะ 

ที่มา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
2. ข้อเสนอแนะ จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2559  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน  
 

สาขาวิชา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์
และการค้าชายแดน) 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมายมอบ
งานได้เป็นอย่างดี 

- บัณฑิตสามารถพัฒนาและต่อ
ยอดจากประสบการณ์การท างานได้อีก
ในอนาคต  

- ควรมีทักษะในการใช้ระบบการ
บริหารเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา 

- ควรมีความคล่องตัวและมีการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา 

 
- ด้านภาษา, กับ Llc - ต้องมีความเป็นผู้น ามากขึ้น 

 
- มีความรับผิดชอบดี ตรงต่อเวลา 
ว่องไว 

- เพ่ือความมั่นคงก้าวหน้าต้องสนใจ
การท างานของส่วนที่เกี่ยวข้องให้
สามารถรู้จักการท างานของภาพรวม
บริษัทหรือสถานประกอบการได้อย่าง
ชัดเจน 

 
- อยากให้มีความกระตือรือร้นมาก
ขึ้น 

- ควรมีสติและสมาธิมากกว่านี้ ใน
สถานการณ์ที่มีความกดดันสูง 
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สาขาวิชา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิต  

- ควรฝึกฝนในด้านโปรแกรม Ms 
soft excel เพราะในการท างาน 
จ าเป็นต้นใช้ 

- เนื่องจากงานกับสิ่งที่น้องเรียนมา
อาจจะไม่ค่อยเหมือนกัน ท าให้อาจจะ
ยากในการที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานที่ท า แต่น้องก็เป็นเด็กดี มีความ
ตั้งใจ ขยัน อดทนดี 

 
- บัณฑิตที่จบมาท างานกับสถาน
ประกอบการต้องเรียนรู้การท างาน
ของสถานประกอบการนั้นๆ รวมถึง
องค์ประกอบ วัฒนธรรมต่างๆ ของ
องค์กรบัณฑิตจะเจริญก้านหน้าใน
หน้าที่การงาน ต้องรู้จักหน้าที่จะท า
ก่อนการท างาน 

- ขอให้กล้าแสดงออกและออกความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

 - ตั้งใจท างาน ตรงเวลาดี แต่ต้องเพ่ิม
ความละเอียดรอบคอบอีกหน่อย 

- ต้องปรับปรุงทัศนคติในการท างาน 
การสร้างภาวะผู้น าในการท างาน 

- ความมีวินัยในการท างาน 

 - ขอให้ตั้งใจท างาน และเรียนรู้ในสิ่ง
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

- เน้นเรื่องภาษาอังกฤษในภาค
การศึกษาให้มากกว่านี้ 

 - มีความอดทนและสามารถทนต่อ
แรงกดดันได้ดี 

- ควรเน้นภาษาอังกฤษในภาค
การศึกษาให้มากกว่านี้ 

 - การลางานต่อเนื่อง 10 วันโดยไม่
บอกกล่าวหัวหน้างานกล่าวได้ผมเอง
ไม่เคยเจอกับพนักงานคนไหนมา
ก่อน 

- มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนท างานดี ยิ้ม
แย้ม เอ้ืออารีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

 - ปรับปรุงเรื่องทักษะในการ
ติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน/คู่ค้า/
ลูกค้า 

- ควรหมั่นศึกษาหาข้อมูล ความรู้ 
อย่างสม่ าเสมอตรงต่อเวลา 
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สาขาวิชา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

 - ต้องให้บัณฑิตศึกษาเรื่องที่ความรู้
รอบตัวให้เยอะๆ 

 

 - ตรงเวลาดี มีความขยัน รับผดิชอบ
ต่อหน้าที่ดี 

 

ที่มา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

10. ท่านต้องการให้หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุงในส่วนใด                    
  - ภาษาอังกฤษเนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทต่างชาติต้องท างานร่วมกับชาวต่างประเทศชาติท าให้ภาษา 
อังกฤษเป็นส่วนส าคัญในการท างาน รวมถึง Career Path ที่ดีกว่า              
  - ควรปรับปรุงทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น                       

  

  - เพ่ิมด้าน Incoterms, Llc,Terms of Payment                       
  

  - ภาษาทางการสื่อสาร                       
  

  - การท างานด้านโลจิสติกส์ ไม่มีรูปแบบทที่คงท่ีตายตัว ต้องส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้งานกับสถานประกอบการ 
นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านโลจิสติกส์โดยภาพรวมทั้งระบบ               
  - เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ อยากให้เพ่ิมทักษะทางด้านการเขียนและพูดให้มากกว่านี้ค่ะ                    
  - งานด้าน logistics เป็นงานที่ไม่สามารถศึกษาแต่วิชาได้ ต้องมีการคิดวิเคราะห์ หัดแก้ไขปัญหาถ้ามีเกิดข้ึน  
ซ่ึงแต่จะท าให้นศ. มีความช านาญและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และถ้านศ.กล้าคิด กล้าท า และน าเสนองานออกมา  
อาจจะท าให้เห็นมุมมองใหม่ ที่เกิดจากคนรุ่นใหม่และสามารถน าไปใช้ได้ในการท างานในอนาคตเมื่อจบการศึกษา  
  - ฝึกให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและมีความเป็นผู้น า                       

  

  - อยากให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ Delivery Term แต่ละประเภท ทั้งการขนส่งทางอากาศและทางเรือ                   
  - ปรับปรุงเรื่องทักษะในการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน/คู่ค้า/ลูกค้า                     
  - นักศึกษาที่มาฝึกงานบางคนอาจยังไม่มีความตั้งใจเท่าท่ีควรสถาบันศึกษาควรเน้นย้ านักศึกษาก่อนมาฝึกงาน 
เรื่องการท าตัวให้เป็นประโยชน์์ต่อองค์กร/สังคม ที่จะเข้ามาร่วมงาน              
  - ความอดทนต่อแรงกดดัน ทัศนคติคิดบวก                       

  

  - อยากให้พานักศึกษาเยี่ยมชมงานจริงในท่าเรือบาง                       
  

  - การจัดวันรับปริญญาใช้เวลาหลายวันเกินไปและเป็นวันท างาน                      
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

[2]  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน, เล่มหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (มคอ. 2), คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์, 2554.  

[3]  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559, เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (มคอ. 2), 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2559.  
 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญำตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญำโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญำเอก - 
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญำตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญำโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญำเอก - 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 462 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 462 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท - 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 5 

20 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ  - 

21 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 4 

22 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ  1 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 5 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 4 
26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1 
27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  - 
28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ - 
32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 5 
40 - - --ระดับปริญญำตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญำโท 4 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญำเอก 1 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ - 
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร - 

51 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 2 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

2 

53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

54 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

55 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

56 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  - 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

58 
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว - 

59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 

61 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว - 

62 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 

63 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 
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64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 1 
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 

69 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร - 

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 119 

71 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 101 

72 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพ
อิสระ) 89 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 7 
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - 
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 
76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 5 
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท - 
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - 

79 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 18,989.78 

80 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.68 

81 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ - 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

83 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ - 

84 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ - 
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85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

87 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

88 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

90 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

97 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ - 

98 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ  - 

99 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ - 

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
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102 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

103 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

105 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

 


