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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปการศึกษา 

2563 (ระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

แสดงผลการประเมินตนเอง ในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องคประกอบที่ 1 

การกำกับมาตรฐาน และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) 

นำเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

แตงตั ้ง นำเสนอรายงานตอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ซึ ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสูสาธารณชน  

สาระสำคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2563 ฉบับ

นี้ แบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทนำ สวนที่ 2 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร สวนที่ 3 สรุปผลการ

ประเมินตนเอง และสวนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร หวังวา รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะ

เปนเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนำไปสูการสรางความเชื่อมั่น 

และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนประโยชนตอทานผูสนใจ 
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1 สวนนำ 
 

1.1 บทสรุปผูบริหาร 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไดจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี

จำนวนนิสิต ……299…….. คน อาจารยประจำ ………5…….. คน โดยคณาจารยดำรงตำแหนงทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย จำนวน ……0…… คน รองศาสตราจารย จำนวน ……0…… คน และผูชวยศาสตราจารย จำนวน 

……0…… คน และคณาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาจำนวน ……1……. คน  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน คือ เปนไปตามเกณฑ 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA Criteria ไดคะแนนโดยรวม เทากับ ..4.. ซึ่งมีรายละเอียดคือ 

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ .....4..... 

AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ .....4.... 

AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ .....4.... 

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ .....4.... 

AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ .....3.... 

AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ .....4.... 

AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ .....3.... 

AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ .....4.... 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ .....4.... 

AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ .....3.... 

AUN-QA 11 Output ระดับ .....3.... 
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1.2 การดำเนินการประเมินตนเอง 

การดำเนินการประเมินตนเอง ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเล็งเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและหลักสูตร ในการดำเนินการหลักสูตรตางมีเกณฑ

มาตรฐานที่พึ ่งตองปฏิบัติตามระบบการศึกษาเพื ่อนำไปสูการพัฒนาอยางตอเนื ่อง คณะวิทยาศาสตรและ        

ศิลปศาสตรจึงมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำคณะ โดยมีตัวแทนทุกสาขาวิชาเปน

คณะกรรมการเพื่อรับนโยบาย แนวทางการพัฒนา และการวางระบบของงานประกันคุณภาพการศึกษาไปยังทุก

สาขาวิชาอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้สาขาวิชากการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนปฏิบัติตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะ โดยจัดประชุมตลอดปการศึกษา 2563 เพ่ือวางแผนการพัฒนาหลักสูตร อาทิ การเรียนการ

สอน/กิจกรรมโครงการ การพัฒนาอาจารยและบุคลากร รวมถึงการกำหนดเปาหมายของการพัฒนา เปนตน การ

ดำเนินการพัฒนาเปนไปตามหลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการวางแผน ปฏิบัติตามที่วางแผน การ

ตรวจสอบ และนำไปสูการแกไขปรับรุง ตลอดจนการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตรมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตรฯ และการทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) น้ัน 

ไดดำเนินการมอบหมายและแบงสวนรับผิดชอบของอาจารยประจำสาขาวิชาไดรับความรวมมือกันของอาจารย

ดังตอไปน้ี ดร.อารยา สุนทรวิภาต อาจารยธัชนันท สังวาลย อาจารยปยาภรณ รัตโนภาส อาจารยจาตุรันต แชมสุน 

อาจารยลักษมณ บุญมา และอาจารยกนกรัชต กาสาวพานิชย ที่รวมกันเขียนเลมรายงานตลอดจนการประมวลผล

การดำเนินงานโดยไดขอมูลจากฐานขอมูลของสวนกลางคณะฯ และจากฐานขอมูลของสาขาซึ่งปรากฏในเลม

รายงานฯ เมื่อทำรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ นำไปสูการตรวจสอบเบื้องตนกับคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาประจำคณะฯ จากนั้นจัดสงใหคณบดีคณะวิทยาศาตรและศิลปศาสตรตรวจสอบผลประกัน

คุณภาพ โดยไดรับการอำนวยความสะดวกจาก คุณกนกวรรณ ทองนพคุณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ในการ

ประสานงาน นอกจากน้ีทางสาขาวิชาฯ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารและทานผูมีอุปการคุณทุกทานที่ใหคำปรกึษา 

และคำแนะนำที่มีประโยชนเพ่ือใหรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสร็จสมบูรณ   
 

1.3 บทนำเก่ียวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปญญาตะวันออก 

W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA 
 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  

1. ดำเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและการ

ใฝเรียนรูตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื ่อสรางและพัฒนาองคความรู ในศาสตรแขนงตาง ๆ และ

ดำเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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3. ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตางๆ โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ 

วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง  
 

วิสัยทัศนคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

“บูรณาการตางศาสตร เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย” 

“Interdisciplinary integration for modernized society” 
 

ปรัญชาของหลักสูตรหลักสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส  และการคาระหวางประเทศ ควบคูกับการมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีความรอบรูเทาทันสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 

ปรัญชาของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการจัดการโลจิสติกส มีศักยภาพดานการคาชายแดนและการคา

ระหวางประเทศ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส มีความรอบรูควบคูกับการมีคุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือสอดคลองกับความตองการ และเปนรากฐานการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทย 
 

2. ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

2.0 องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

2.0.1 ขอมูลตามระบบ CHEQA Online  

(1.1) ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 

 

ตำแหนงทางวิชาการ ชื่ออาจารย วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อ. อารยา สุนทรวิภาต D.B.A (Management) 

อ. ธัชนันท สังวาลย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อ. ปยาภรณ รัตโนภาส วท.ม. (การจัดการขนสงและโลจิสติกส) 

อ. จาตุรันต แชมสุน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อ. ลักษมณ บุญมา วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อาจารยประจำหลักสูตร 

อ. อารยา สุนทรวิภาต D.B.A (Management) 

อ. ธัชนันท สังวาลย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อ. ปยาภรณ รัตโนภาส วท.ม. (การจัดการขนสงและโลจิสติกส) 

อ. จาตุรันต แชมสุน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

อ. ลักษมณ บุญมา วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

หมายเหตุ: หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คณะการจัดการและการทองเที่ยว)  ใหรายงาน

แยกตาราง 
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(1.2) ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาของปที่ทำการ

ประเมิน 

 

(1.2.1) ระดับปริญญาตร ี

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณในการทำ

การสอน 

อ. อารยา สุนทรวิภาต D.B.A (Management) ก.ค. 2541-ปจจุบัน 

อ. ธัชนันท สังวาลย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ย. 2559-ปจจุบัน 

อ. ปยาภรณ รัตโนภาส วท.ม. (การจัดการขนสงและโลจิสติกส) มี.ค. 2560-ปจจุบัน 

อ. จาตุรันต แชมสุน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ค. 2561-ปจจุบัน 

อ. ลักษมณ บุญมา วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ต.ค. 2561-ปจจุบัน 

หมายเหตุ: หลักสูตรท่ีมีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ใหรายงานแยกตาราง 
 

 

(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ชื่ออาจารย 
ระดับ

การศึกษาที่จบ 

ปทีจ่บ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ดร.อารยา 

สุนทรวิภาต 

ปริญญาเอก 2556 D.B.A 

(Management) 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

การบริหาร

จัดการ 

University of 

South 

Australia 

ปริญญาโท 2534 M.B.A. (General 

Management) 

คณะ

มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

การบริหาร

จัดการ 

Emporia 

State 

University 

ปริญญาตร ี 2531 วท.บ. 

(เกษตรศาสตร) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

เกษตรศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

อ.ธัชนันท 

สังวาลย 

ปริญญาโท 2559 วศ.ม. (วิศวกรรม

อุตสาหการ) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วิศวอุตสา

หการ 

ม.มหิดล 

ปริญญาตร ี 2554 วท.บ. (การจัดการ

อุตสาหกรรม

พาณิชยนาวี) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การจัดการ

อุตสาหกรรม

พาณิชยนาวี) 

ม.บูรพา 

อ.ปยาภรณ  

รัตโนภาส 

ปริญญาโท 2558 วท.ม. (การจัดการ

ขนสงและโลจิ

สติกส) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การจัดการ

ขนสงและโลจิ

สติกส 

ม.บูรพา 

ปริญญาตร ี 2554 วท.บ. (การจัดการ

อุตสาหกรรม

พาณิชยนาวี) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การจัดการ

อุตสาหกรรม

พาณิชยนาวี) 

ม.บูรพา 
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ชื่ออาจารย 
ระดับ

การศึกษาที่จบ 

ปทีจ่บ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชาที่

จบ 

สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

อ.จาตุรันต 

แชมสุน 

ปริญญาโท 2560 วศ.ม. (วิศวกรรม

อุตสาหการ) 

วิศวกรรมศาสตร วิศวอุตสา

หการ 

ม.มหิดล 

ปริญญาตร ี 2554 วท.ม. (การจัดการ

ขนสงและโลจิ

สติกส) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การจัดการ

ขนสงและโลจิ

สติกส 

ม.บูรพา 

อ.ลักษมณ  

บุญมา 

ปริญญาโท 2559 วศ.ม. (วิศวกรรม

อุตสาหการ) 

วิศวกรรมศาสตร วิศวอุตสา

หการ 

ม.มหิดล 

ปริญญาตร ี 2531 วท.บ. (วิทยา

ศาสตรท่ัวไป) 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

ม.เกษตรศาสตร 

หมายเหตุ:  หลักสูตรท่ีมีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ใหรายงานแยกตาราง 

 

1.3 อาจารยผูสอน 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย วุฒิการศึกษาสูงสุด 

เดือนปที่ 

เขาทำงาน 

วันเดือนปที่

ลาออก 

อ. อารยา สุนทรวิภาต D.B.A (Management) ก.ค. 2541 - 

อ. ธัชนันท สังวาลย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ย. 2559 - 

อ. ปยาภรณ รัตโนภาส วท.ม. (การจัดการขนสงและโลจิสติกส) มี.ค. 2560 - 

อ. จาตุรันต แชมสุน วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ค. 2561 - 

อ. ลักษมณ บุญมา วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ต.ค. 2561 - 

อ. กนกรัชต กาสาวพานิชย วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ย. 2563 - 

อ. มัธยะ  ยุวมิตร น.ด. ก.ค. 2562 - 

อ. สุพรรณี  สวนอินทร นิติศาสตรบัณฑิต ก.ค. 2563  - 

อ. พัชรี  ปรีเปรมโมทย ปร.ด. (เศรษฐศาสตร) มิ.ย. 2554 - 

อ. ณมณ  ศรหิรัญ บธ.ม. (บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต) มี.ค. 2559 - 

อ. กุลวดี  เนื่องแสง บช.ม. (บัญชีการเงิน) มิ.ย. 2546 - 

อ. ธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มิ.ย. 2548 - 

อ. วชิราภรณ  ศรีพุทธ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรมุนษย) ก.พ. 2549 - 

อ. วรวิทย พูลสวัสดิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ก.ค. 2541 - 

อ. ศตวรรษ ไชยสิทธิ ์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) เม.ย. 2561 - 

อ. ลัญจกร  สัตยสงวน ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) มี.ค. 2544 - 

อ. รัฐดากร  บำรุงศาสตร บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) พ.ค. 2560 - 

อ. ภัญนภัส  พฤกษากิจ M.M. (Marketing and Management-

International Program) 

เม.ย. 2559 - 

อ. อิสริยา ทองหอ วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) ส.ค. 2561 - 

อ. การะเกด  เย็นนิกร วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) พ.ค. 2554 - 

อ. สาทิด แทนบุญ ปร.ด. (วิชาไทยศึกษา) พ.ค. 2547 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (สำหรับหลักสูตรที่ใช

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 5 คน 

 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

 ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย  

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 

5 ปยอนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขา

ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 

ปยอนหลัง 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 ตองมี

ประสบการณในดานการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน • อาจารยประจำ 

    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

    หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

• อาจารยพิเศษ 

    คุณวุฒิระดับปริญญาไท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 

    มีประสบการณทำงานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 

    อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชา

นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเปนตองใชความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชั่วโมงสอนมากกวารอยละ 

50 ของรายวิชา ก็สามารถดำเนินการได แตตองมีอาจารยประจำรวมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ

พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ดวย โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 ตองไมเกิน 5 ป ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 

 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

หมายเหตุ: หากหลักสูตรใดที่ยังคงใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑการประเมินตาง ๆ ในการกำกับมาตรฐาน

หลักสูตร ขอใหยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตาง ๆ พ.ศ. 2548 

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 

 ผานเกณฑ (กรณีมีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐานครบทุกขอตามที่กำหนด) 

 ไมผานเกณฑ (กรณีมีผลการดำเนินงานไมผานเกณฑมาตรฐานขอใดขอหน่ึงตามที่กำหนด) 

 ขอ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes 

2.1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university. 

ในปการศึกษา 2563 สาขาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 แกนิสิตชั้นปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการกำหนดผลการเรียนรูที่

คาดหวังสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และวิสัยทัศน พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย (รายละเอียดขอมูลจากขอ 1.3 บทนำเก่ียวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร)  

หนึ่งในผูมีสวนไดสวนเสียแกมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร การกำหนดวัตถุประสงค

และผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 2.1.1 

 

 
ภาพที่ 2.1.1 กระบวนการจัดทำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2564 
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ภาพที่ 2.1.2 กระบวนการเก็บขอมูลเพ่ือจัดทำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2564 

 

จากกระบวนการเก็บขอมูล (ภาพที่ 2.1.2) และกระบวนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2564 (ภาพที่ 

2.1.1) หลักสูตรสามารถกำหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรไดดังตอไปน้ี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค เพื่อใหบัณฑิตมีคุณสมบัติทั้ง

ดานความรู ปญญา และทักษะดังตอไปน้ี 

1) มีความซื่อสัตย คุณธรรม จรรยาบรรณ ความอดทน ระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ

เอกลักษณความเปนไทย รวมทั้งเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ รวม

แกปญหาสังคม ตอตานการทุจริต 

2) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทางดานโลจิ

สติกส การจัดการการคาชายแดน การคาระหวางประเทศ และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ มีความรอบรู เทา

ทันตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและของโลก 

3) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต วิเคราะหแบบองครวม ประยุกตทฤษฎีและหลักการทางศาสตร

ดานโลจิสติกส สามารถบูรณาการขามศาสตร มีความคิดริเริ่มและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคและ

เหมาะสม และมีทักษะในการเปนผูประกอบการ 

4) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีมนุษยสัมพันธที ่ดี สามารถทำงานรวมกับผู อื ่นในพหุ

วัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค สามารถทำงานเปนทีมทั้งในฐานะผูนำและสมาชิก

ที่ดีของกลุม 

5) มีความสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศในการแสวงหาขอมูลทางศาสตรดานโลจิ

สติกสและศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของอยางรูเทาทันและหลากหลาย มีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ 

สามารถวิเคราะหและนำเสนอ สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองเหมาะสม 

จากวัตถุประสงค นำไปสูการกำหนดผลการเรียนรู ของหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General 

Education Learning Outcomes: GELO มี GELO 1-10) และหมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: 

PLO มี PLO 1-12) (สามารถดูรายละเอียดจาก 4 ภาคผนวก เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ. 2))   
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จากนโยบายของชาติในการปรับตัวรับตอการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน ซึ่งมีทั้ง

การจัดการศึกษาตามภาคการศึกษาปกติ และการจัดการศึกษาแบบ Modula Program และไดกำหนดผลลัพธ

การเรียนรูของโมดูลดังตอไปน้ี 

 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของแตละโมดูล (Module learning outcomes, MLO) 

Module (M1): Fundamental Business Administration เข าใจหลักการพื ้นฐานทางดานการ

บริหารธุรกิจ สามารถวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธได พรอมนำเสนอโครงงานในช้ันเรียน 

Module (M2): Fundamental Logistics and Supply Chain Management เ ข  า ใ จหล ั กการ

พ้ืนฐานทางดานการจัดการการคาชายแดน การคาระหวางประเทศ การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน สามารถ

วางแผนและพยากรณ พรอมนำเสนอโครงงานในช้ันเรียน 

Module (M3): Communication and Language เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถใช

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Module (M4): Technological Tools for Logistics สามารถเลือกใช และประยุกตเทคโนโลยีใน

การจัดการการคา การคาระหวางประเทศ และการจัดการโลจิสติกสไดอยางเหมาะสม 

Module (M5): Logistics for Industry Management สามารถประยุกตทฤษฎีดานการจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน วางแผน พยากรณและประเมินผลการดำเนินงานในอุตสาหกรรม พรอมนำเสนอโครงงานใน

ช้ันเรียน 

Module (M6): Trade and Transportation Management สามารถประยุกตทฤษฎี วางแผน 

ออกแบบ ประสานงาน ประเมินผลการคาและการจัดการการขนสงระหวางประเทศ พรอมนำเสนอโครงงานในช้ัน

เรียน 

Module (M7): Applied Logistics and Cross Border/International Trade สามารถบูรณาการ

ความรู กับการปฏิบัติงาน ออกแบบ และพัฒนาโครงงานสำหรับแกปญหาในสถานประกอบการ สามารถสง

โครงงานเขารวมแขงขันหรือการประชุมวิชาการในระดับประเทศ 

จะเห็นไดวาหลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2564 มีจุดเดนของหลักสูตรดังตอไปนี้ 1) เนนการใชเทคโนโลยีใน

การจัดการโลจิสติกส 2) พัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ 3) มีการจัดการศึกษาในลักษณะ CWIE 4) มี

ความยืดหยุนในรูปแบบการจัดการศึกษา 5) การจัดการศึกษาแบบ Modular ทำใหสามารถรองรับการพัฒนา Up-

skill และ Re-skill ใหกับบุคคลทั่วไปได 6) มีความรวมมือกับสมาคมและสถาบันที่เกี่ยวของกับธุรกิจโลจิสติกส 

โดยมีการกำหนดรายวิชาที่สอดคลองกับการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ  

จากขั้นตอนในภาพที่ 2.1.1 สามารถอธิบายความความชัดเจนและความสอดคลองของผลการเรียนรูที่

คาดหวังกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยไดดังภาพที่ 2.1.3 
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ภาพที่ 2.1.3 ความสอดคลองของผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร 

 

ตารางที่ 2.1.1 วิเคราะหความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนกับ

วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

 

PLO 

 

ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

ขอที่ 

1 

ขอที่ 

2 

ขอที ่

3 

PLO1 แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ

อาชีพ 
✓ ✓  ✓ 

PLO2 แสดงออกถึงความมีวินัย อดทน ซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีและมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี 
✓ ✓  ✓ 

PLO3 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางดานโลจิสติกส การจัดการ

การคาชายแดน การคา ระหวางประเทศ 
✓ ✓   

PLO4 สามารถอธิบายหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก

เศรษฐศาสตร หลัก กฎหมายหลักการจัดการ 
✓ ✓   

PLO5 สามารถติดตาม สรุป และอภิปรายความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการอันเกิดจาก

การวิจัยท้ังในศาสตรโลจิสติกสและศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
✓  ✓  

PLO6 สามารถวิเคราะหสถานการณแบบองครวม ✓ ✓ ✓  

PLO7 สามารถประยุกตหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส การคาชายแดน การคา

ระหวางประเทศและศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการวางแผน การปฏิบตัิงานและ

แกปญหาในกิจกรรมโลจิสติกสและโซอุปทาน 

✓  ✓  

PLO8 มีความเปนผูนำ มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำงานเปนทีมได ✓ ✓  ✓ 
PLO9 มีความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวได ✓  ✓ ✓ 
PLO10 สามารถใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางดานโลจิสติกส ✓ ✓ ✓  

PLO11 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ ✓ ✓  ✓ 
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PLO ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ขอที่ 

1 

ขอที่ 

2 

ขอที่ 

3 

PLO12 สามารถคนควา วิเคราะหเชิงตัวเลข ออกแบบการวิจัย ดำเนินการวิจัย

ทางดานโลจิสติกส และนำผลการวิจัยไปประยุกตในสถานการณจรงิ 
✓  ✓ ✓ 

คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน 2564 ครั้งพิเศษที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และสามารถเปดดำเนินการไดในปการศึกษา 

2564 ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ1.) เปนที่เรียบรอยแลว 

 

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

transferable) learning outcomes 

ในการพัฒนาหลักสูตร 2564 โดยผลการเรียนรูของหลักสูตรครอบคลุมทั้งผลการเรียนรูเฉพาะทาง และ

ผลการเรียนรูทั่วไป Boom’s Taxonomy และกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ 1) ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 2.1.2 

 

ตารางที่ 2.1.2 แสดงความเชื่อมโยงระหวางผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GELO) กับผลการเรียนรูตาม กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 

TQF 

GELO 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

GELO1 ✓     

GELO2 ✓     

GELO3  ✓    

GELO4   ✓   

GELO5   ✓   

GELO6   ✓   

GELO7    ✓  

GELO8    ✓  

GELO9     ✓ 
GELO10     ✓ 
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ตารางที่ 2.1.3 แสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 

TQF 

PLOs 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO1 ✓     

PLO2  ✓     

PLO3   ✓    

PLO4   ✓    

PLO5   ✓    

PLO6    ✓   

PLO7    ✓   

PLO8     ✓  

PLO9     ✓  

PLO10      ✓ 
PLO11      ✓ 
PLO12      ✓ 

 

ตารางที่ 2.1.4 ความครอบคลุมของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 ผลการเรียนรูท่ีเฉพาะทาง กับผลการเรียนรูท่ัวไป Boom’s Taxonomy และกรอบมาตราฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี 

(มคอ 1) 

PLO ผลการเรียนรูของหลักสูตร Specific Generic Taxonomy 

PLO1 
แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพ 

 ✓ A 

PLO2 แสดงออกถึงความมีวินัย อดทน ซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี

และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

 ✓ A 

PLO3 รูสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางดานโลจิสติกส 

การจัดการการคาชายแดน การคา ระหวางประเทศ 
✓  

 

 U 

PLO4 สามารอธิบายหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส 

เชน หลักเศรษฐศาสตร หลัก กฎหมายหลักการจัดการ 
✓  U 

PLO5 สามารถติดตามและสรุปประเด็นความเปลีย่นแปลงทาง

วิชาการอันเกิดจากการวิจัยท้ังในศาสตรโลจิสติกสและศาสตร

ท่ีเกี่ยวของ 

✓  E 

PLO6 สามารถวิเคราะหสถานการณแบบองครวม ✓  A 

PLO7 สามารถประยุกตหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส การคา

ชายแดน การคาระหวางประเทศและศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของใน
✓  A 
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PLO ผลการเรียนรูของหลักสูตร Specific Generic Taxonomy 

การวางแผน การปฏิบัติงานและแกปญหาในกิจกรรมโลจิ

สติกสและโซอุปทาน 

PLO8 มีความเปนผูนำ มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทำงานเปนทีมได  ✓ A 

PLO9 มีความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถ

ปรับตัวได 

 ✓ E 

PLO10 สามารถใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางดานโลจิสติกส ✓  A 

PLO11 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ✓ A 

PLO12 สามารถคนควา วิเคราะหเชิงตัวเลข ออกแบบการวิจัย 

ดำเนินการวิจัยทางดานโลจิสติกส และนำผลการวิจัยไป

ประยุกตในสถานการณจริง 

✓  E 

หมายเหตุ: Boom’s Taxonomy:   U = Remembering/Understanding 

A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating 

 

2.1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

สาขาไดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ในปการศึกษา 2561-2563 อยางตอเนื ่อง โดยมี

กระบวนการดังภาพที่ 2.1.1 และ 2.1.2 

การสรางกรอบในการหาคาคาดหวัง PLOs เปนไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพดานโลจิสติกส (มคอ 1) และ

แนวคิด Outcome Based Education ที่ใหความสำคัญกับคุณสมบัติและความสามารถที่บัณฑิตตองมี ทั้งความรู

เฉพาะดาน ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ทักษะในการบูรณาการขามศาสตร การศึกษาควบคูกับ

การทำงาน (Collaborative Education, CWIE) การพัฒนาตนเองและการเร ียนร ู ตลอดชีว ิต (Life Long 

Learning) โดยเริ่มจากการกำหนดผูมีสวนไดสวนเสีย โดยหลักสูตรกำหนดผูมีสวนไดสวนเสียดังน้ี 1) มหาวิทยาลัย 

2) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 3) ผูใชบัณฑิต 4) ศิษยเกา 5) นิสิตปจจุบัน 6) ตัวแทนสมาคมและสถาบันที่

เกี่ยวของกับธุรกิจโลจิสติกส 7) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และไดดำเนินการเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุมตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนมา โดยเริ่มตนจาก 1) วิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

บูรพา 2) วิเคราะหและรวมกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 3) เก็บขอมูลจาก

ผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษาในรอบการพระราชทานปริญญาบัตร และจากผูประกอบการที่รับนิสิตเขารวมโครงการ

สหกิจศึกษาและฝกงาน 4) เก็บขอมูลจากศิษยเกาดวยการสัมภาษณ (Focus Group) 5) เก็บขอมูลจากนิสิต

ปจจุบันดวยการทำแบบสำรวจและการสัมภาษณ จากการสรุปผลและวิเคราะหขอมูล 6) แตงตั้งตัวแทนสมาคม

และสถาบันที่เกี ่ยวของกับธุรกิจโลจิสติกสเปนกรรมการพัฒนาหลักสูตร 7) การประชุมรวมกันของอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตร เมื ่อจัดทำรางหลักสูตรเปนที่เรียบรอยแลว ไดแตงตั ้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือ

ดำเนินการวิพากษหลักสูตร โดยคณะกรรมการประกอบดวยนักวิชาการ ผูใชบัณฑิต และตัวแทนสมาคม สถาบันที่

เกี่ยวของกับธุรกิจโลจิสติกส ทำใหสามารถกำหนดวัตถุประสงคและผลการเรียนรูของหลักสูตรได ดังรายช่ือตอไปน้ี  
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ชื่อ ตำแหนง/หนวยงาน 

1. ศ.ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ นักวิชาการ 

2. รศ.ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย นักวิชาการ 

3. รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ นักวิชาการ 

4. นายสุรทิน ธัญญะผลิน ผูใชบัณฑิต 

5. นายวิโชติ สัมพันธรัตน ผูใชบัณฑิต 

6. นางสาวกิ่งกาญจนา รอดโสภา ผูใชบัณฑิต 

7. วาท่ีรอยตรี ดร.ธเนศ  โสรัตน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 

8. นายสมชาย บรรลือเสนาะ สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 

9. นางโอมิกา บุญกัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน 

จะเห็นไดวาสาขามีการดำเนินการเก็บและวิเคราะหขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนขั้นตอน มีการ

วางแผน การดำเนินการตามแผน ทบทวน ปรับปรุงอยางเปนระบบ จนหลักสูตรปรับปรุงผานคณะกรรมการปฏิบัติ

หนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

2.2 Programme Specification 

2.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-

date 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ป 2564 เปนหลักสูตรปรับปรุง

จากหลักสูตร ป 2559 ที่มีความสมบูรณครบถวนเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต  

มีการปรับปรุงใหหลักสูตรใหมีความทันสมัยและทันตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึง

รายละเอียดของรายวิชากำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตาม มคอ. 1 ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน ซึ่งถือไดวาเปนไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาและมีความทันสมัย โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงจาก

ฉบับป พ.ศ. 2559 ดังน้ี 

1. ปรับรายวิชากลุมศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ไดยกเลิกวิชา 2 วิชา ไดแกแคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2 และหลักการตลาด  

3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก ไดยกเลิกวิชาที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย  

รายละเอียดของหลักสูตรกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังโดยครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และทัศนคติ  ดัง

ตารางที่ 2.2.1 และในหลักสูตรไดกำหนด กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู และกลยุทธในการประเมินผลการ

เรียนรู ที่สะทอนใหเห็นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (มคอ. 2 หนา 35-39)  

คณะฯไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสมาเปนคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร ไดแก 
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1. ศาตราจารย ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. นายธนพัฒน พรรธนะประเทศ บริษัทซัพพลายเชนกูรู 

3. นายนพดล วัตถโกวิท บริษัทโอโอซีแอลโลจิสติกส (ประเทศไทย) จำกัด 

คณะมีการแตงตั ้งอาจารยในสาขาการจัดการโลจิสติกสและบริหารธุรกิจ เปนคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

 

ตารางที่ 2.2.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและความรู ทักษะและทัศนคติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู ทักษะ ทัศนคติ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนักตอบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบตอ

สังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ✓ 

2) มีความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถประยุกตในการทำงานดานการ

จัดการโลจิสติกส การคาชายแดน และการคาระหวางประเทศได 
✓ ✓  

3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหแบบองครวม โดยใชหลักการดานโลจิสติกสและความเขาใจ

ในวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานเพ่ือการแกปญหา และประยุกตกับสถานการณได

สถานการณได 

✓ ✓  

4) มีความเปนผูนำ มนุษยสัมพันธดี และมีจิตสาธารณะในการทำงานเพ่ือสวนรวม  ✓ ✓ 

5) มีความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเปนอยางดี 

 ✓  

หมายเหตุ: ✓ หมายถึง มีความสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 

หลักสูตร พ.ศ 2559 ไดดำเนินการเรียนการสอนมาเปนเวลา 5 ป (2559-2563) สาขาไดดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ 2564 โดยหลักสูตรกำหนดผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้ 1) มหาวิทยาลัย 2) คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร 3) ผูใชบัณฑิต 4) ศิษยเกา 5) นิสิตปจจุบัน 6) ตัวแทนสมาคมและสถาบันที่เกี่ยวของกับธุรกิจโลจิ

สติกส 7) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  โดยไดดำเนินการสำรวจและประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับทุกกลุม 

ทำใหหลักสูตรมีความครบถวนและเปนปจจุบัน โดยมีรายงานผลสำรวจผลสะทอนความตองการของศิษยเกา และ

รายงานผลการวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต รายงานการพัฒนาหลักสูตร รายงานการวิพากษหลักสูตร  

การออกแบบเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ตอบสนองตอการพัฒนาและการเรียนรูของผูเรียนนั้นไดจาก

ประชุมรวมกันของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ฯ ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ที่ผานมา

เพ่ือใหผูเกี่ยวของไดรวมกันกำหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ออกแบบเนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร วิธีการ

สอนและการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับสถานการณและการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

1. ศิษยเกา  

การบริหารหลักสูตรดำเนินการดังน้ี 1. การจัดแผนการศึกษาและรายวิชาของหลักสูตร ศิษยเกามี

ความเห็นวาการจัดแผนการศึกษาของหลักสูตรในทุกกลุมสาขาตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการจัด

วิชาเรียนที่เหมาะสม สอดคลองตอการใชงานจริงในสถานประกอบการ รายวิชาที่ปรับปรุงจากหลักสูตร 2554 มา

เปนหลักสูตร 2559 เหมาะสมกับการทำงานในปจจุบัน เชน การวิเคราะหเชิงปริมาณ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
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สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ วิชาซอฟตแวรประยุกตสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษเฉพาะดานโลจิสติกส วิชาพิธีการ

ศุลกากร วิชาจิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต วิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร และมีขอเสนอแนะใหเพิ่มรายวิชา

ภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชนภาษาจีน รวมถึงใหมีระยะเวลาการเรียนภาษาที่ยาวขึ้น 

เพิ่มการใชเทคโนโลยีในการทำงาน เชน Excel ขั้นสูง 2. คุณภาพอาจารยผูสอน และการจัดการเรียนการสอน 

ศิษยเกามีความเห็นวาคณาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เนื้อหาตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน โดยมีขอเสนอแนะใหเพิ่มการใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานในการเรียนการสอน รายงาน

ผลการวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต  

 

ตารางที่ 2.2.2 ผลสะทอนความตองการของศิษยเกาท่ีมีตอการจัดการศกึษา  

การจัดการศึกษา 
ผลสะทอนของบัณฑิต 

2560 2561 2562 2563 

1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.59 3.76 3.88 3.90 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.56 3.62 3.84 4.10 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.68 3.67 3.82 3.90 

4. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของบัณฑิต 3.66 3.68 3.75 3.80 

คาเฉลี่ย 3.62 3.68 3.82 3.93 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 

 

2) นิสิตปจจุบัน 

จากตารางแสดงใหเห็นวานิสิตปจจุบันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในป 2563 ที่ดีขึ้น ในระดับ 

3.81 (ระดับดี) แตยังไมเปนไปตามเปาที่กำหนดเนื่องจากการปรับรูปแบบการสอนเปนลักษณะออนไลนสวนใหญ

สงผลใหการรับรูของนิสิตลดลง จากการดำเนินงานและผลการสำรวจ รายละเอียดของหลักสูตรมีความครบถวน

และเปนปจจุบัน สอดคลองกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม สาขาไดดำเนินการ

พัฒนาหลักสูตรป 2564 โดยนำขอมูลมาวิเคราะห ไดเปนรายละเอียดหลักสูตรที่มีความครบถวนและเปนปจจุบัน

มากยิ่งขึ้น 

 

ตารางที่ 2.2.3 ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันท่ีมีตอการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา 
ความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน  

2560 2561 2562 2563 

1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.78 3.88 3.88 3.77 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชดัเจน 3.76 3.80 3.84 3.88 

3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.77 3.76 3.86 3.89 

4. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.75 3.69 3.82 3.81 

5. การรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และขอกำหนดรายวิชา - 3.65 3.78 3.69 

คาเฉลี่ย 3.77 3.75 3.83 3.81 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 
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2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงโดยใชผลจากการสำรวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ซึ่งมีการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะและวิชาเอกเพื่อใหรายวิชามีความทันสมัย 

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เชน  การตลาดระหวางประเทศ และวิชากฎหมายการคาระหวางประเทศ และ

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ มคอ. 2  

ผูสอนในหลักสูตรทุกคนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 (AUN-02-03) และมคอ.4 (AUN-02-

04) ซึ่งประกอบดวย ชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา บุรพวิชา วัตถุประสงคและผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา 

กำหนดการสอน และแผนการสอน การวัดผลและการประเมินผล และวันที่ปรับปรุงรายวิชา นอกจากนี้ผูสอนยัง

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.5 (AUN-02-05) และมคอ.6 (AUN-02-06) ภายหลังเสร็จ

สิ้นแตละภาคการศึกษา และนำขอมูลของ มคอ.5 และมคอ.6 แตละรายวิชาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

รายวิชานั้นใหมีความสอดคลองกับผูเรียน และสภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกปการศึกษา เชน 

วิชาการจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่สถานประกอบการใชจริง มาใชในการเรียน

การสอน เพื่อใหสอดคลองกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ มีการกำหนดหัวขอและประเด็นที่ทันสมัยใน

รายวิชา การศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและ

การคาชายแดน/ระหวางประเทศ และหัวขอเลือกสรรดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ 

ในปการศึกษา 2563 สาขาไดดำเนินการเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิต นักวิชาการ สมาคมวิชาชีพ เพ่ือ

ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหครอบคลุมและทันสมัยไดในปการศึกษา 2564  

 

2.2.3 The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders 

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดกำหนดผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเผยแพรรายละเอียดของหลักสูตร และขอกำหนด

รายวิชา ดังตอไปนี้ 1) นิสิต 2) อาจารย 3) นักเรียน 4) ผูปกครอง และ 5) ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

เขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา ดังน้ี 

1. นิสิต  

ขอมูลที่นิสิตจำเปนตองรับรูและเขาใจ  ไดแก รายละเอียดของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ขอกำหนด

รายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที ่ทำใหบรรลุผลการเรียนรู ที ่คาดหวังอยางมี

ประสิทธิภาพผาน เอกสารหลักสูตรฉบับยอ  การปฐมนิเทศ คูมือนิสิต ประมวลรายวิชา และสื่อประชาสัมพันธบน

เว็บไซตของคณะ โดยมีผลการสำรวจ การรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และขอกำหนดรายวิชา อยูที่ 3.78 (ระดับ

ดี) สูงขึ้นจากปที่แลว แตอยางไรก็ตาม คณะและสาขาจะดำเนินการในการสรางการรับรูใหมากขึ้น 

2. อาจารย 

ขอมูลที่อาจารยจำเปนตองรับรูและเขาใจ  ไดแก รายละเอียดของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ขอกำหนด

รายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที ่ทำใหบรรลุผลการเรียนรู ที ่คาดหวังอยางมี
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ประสทิธิภาพผาน มคอ. 2 ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสื่อประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

ทำใหอาจารยเขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร  

อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนการ กำหนดภาระงานสอน ตามความ

ถนัดในแตละรายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากรายละเอียดของหลักสูตรและโครงสรางหลักสูตรรวมกัน   

3. นักเรียนและผูปกครอง  

ขอมูลที่นักเรียนและผูปกครองจำเปนตองรู ไดแกขอมูลสำคัญ ของหลักสูตร เชน โครงสรางหลักสูตร 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรผานสื่อประชาสัมพันธบนเว็บไซต สื่อโซเชียล

มีเดีย  แผนพับ และกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรนอกสถานที่ คณะไดดำเนินการสำรวจชองทางการรับรู ของ

หลักสูตรกับนิสิตแรกเขาและมีผลการประเมินชองทางการรับรูดังตารางที่ 2.2.4 

 

ตารางที่ 2.2.4 ชองทางการรับรูขอมูลหลักสูตรของนิสิต ปการศึกษา 2563 

ลำดับ ชองทางการรับรูขอมูลหลักสูตร รอยละ 

1 เว็บไซต 36.17 

2 Social Media เชน Facebook 28.72 

3 ผูปกครอง หรือ ญาต ิ 9.57 

4 รุนพ่ีท่ีโรงเรียนของนักเรียน 7.45 

5 เพ่ือนท่ีโรงเรียนของนักเรียน 6.38 

6 ครูท่ีโรงเรียนของนักเรียน 5.32 

7 การไปแนะนำหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 4.26 

8 หนังสือ/วารสาร 2.13 

 

ผลประเมินการเขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และขอกำหนดรายวิชา จากขอมูลขางตนแสดงให

เห็นวาชองทางการรับรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือเว็บไซต รองลงมาคือ โซเชียลมีเดีย และผูปกครอง หรือ ญาติ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษไดดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการประชาสัมพันธและชองทางในการสรางการรับรู 

มีการพัฒนาเว็ปไซตใหนาสนใจมากขึ้น การบริหารขอมูลในโซเชียลมีเดียใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตสื่อเพื่อให

ตรงกับกลุมเปาหมาย อันนำไปสูการเผยแพรประชาสัมพันธทั้งแบบ Viral และแบบปากตอปากในหมูเพื่อนใน

โรงเรียนมากขึ้น  

 ชองทางที ่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที ่สุดคือครูที ่โรงเรียนของนักเรียน ดังนั ้นนอกเหนือจากการ

ประชาสัมพันธในเว็บไซต และโซเชียลมีเดียแลว การสรางการรับรูของหลักสูตรที่ควรดำเนินการในปตอไปคือการ

สรางการรับรูผานครูแนะแนวที่โรงเรียน 

4)  ผูใชบัณฑิต   

ขอมูลที่ผูใชบัณฑิตจำเปนตองรูเชน โครงสรางหลักสูตร อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และคำอธิบายรายวิชา

ในหลักสูตรผานสื่อประชาสัมพันธบนเว็บไซต โดยมีผลการสำรวจการรับรู ของผู ใชบัณฑิตดังนี ้ เว็บไซดของ

มหาวิทยาลัยรอยละ 25 ศิษยเกาของคณะฯที่เขาทำงานรอยละ 25 และบัณฑิตรุนลาสุดที่เขาทำงานรอยละ 50 

และแผนพับ  
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2.3 Programme Structure and Content 

2.3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 

การออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คำนึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนสำคัญ มีการสำรวจ

ความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียจากนักเรียน ผูปกครอง นิสิตที่กำลังศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

และภายนอก รวมถึงคณาจารยสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน เพื่อออกแบบหลักสูตรรวมกัน ตาม 

AUN-QA criterion 1 อันนำมาซึ่งการกำหนดผลการเรียนรูที ่คาดหวังไวชัดเจน 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนไปตามเกณฑ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดไว ตามรายละเอียดในแผนการศึกษาของ

หลักสูตรฯ ใน มคอ. 2 โดยแบงออกเปน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวย วิชาแกน วิชาเอก

บังคับ วิชาเอกเลือก และหมวดรายวิชาเลือกเสร ี

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ถูกออกแบบภายใตมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส 

พ.ศ. 2552 (มคอ.1) และความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียโดยคำนึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดาน เปนสำคัญ

เฉกเชนกันการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 2.3.1 ภายใตคณะกรรมการ 2 ชุด 

อันประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร เพ่ือรวมกันปรับปรุงหลักสูตร 

และนำมาซึ่งผลการเรียนรูของหลักสูตรฉบับปรังปรุง 
 

ตารางที่ 2.3.1 รายการและหมวดวิชาตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา เกณฑมาตรฐาน 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

(หนวยกิต) 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30  30  30 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1) วิชาแกน 

    2.2) วิชาเอก 

           2.2.1) วิชาเอกบังคับ 

           2.2.2) วิชาเอกเลือก 

ไมนอยกวา 84 

 

 

100 

30 

70 

52 

ไมนอยกวา 18 

94 

30 

64 

52 

ไมนอยกวา 12 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 136 ไมนอยกวา 130 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีจำนวนหนวยกิต ของรายวิชาที่เปนความรูและทักษะทั่วไป อยูในหมวด

รายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต รวม 36 หนวยกิต จำนวนหนวยกิต ของ

รายวิชาที่เปนความรูและทักษะเฉพาะดาน อยูในหมวดวิชาเฉพาะ รวม 100 หนวยกิต ซึ่งจะแตกตางกับหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เฉพาะในสวนของรายวิชาที่เปนความรูและทักทักษะเฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) ที่มีหนวยกิต 
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ลดลง 6 หนวยกิต เหลือเพียง 96 หนวยกิต เพ่ือใหนิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกไดตามความถนัดหรือความ

สนใจของตนเองมากขึ้น โดยการแบงรายวิชาเอกเลือกออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม Logistics และ กลุม Cross-

Border and International Trade ประกอบดวยรายวิชาที่ปรับปรุงใหมเพื่อความทันสมัยภายใตสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งบางรายวิชาสามารถเรียนรวมกันไดทั้ง 2 กลุม เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนได

ตามความถนัดหรือความสนใจ มีความสามารถที่ชัดเจนในดานใดดานหนึ่ง สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน ดัง

ตารางที่ 2.3.2 
 

ตารางที่ 2.3.2 รายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

กลุม Logistics กลุม Cross-Border and International Trade 

ภาษาอังกฤษเพ่ือโลจิสติกส 

ปญญาประดิษฐในงานโลจิสติกส 

การจัดการพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 

ระบบโลจิสติกสยอนกลับและซัพพลายเชนเปนมิตรสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการแบบลีนการลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ การจัดการการขนสงทางบก 

ความปลอดภัยในงานโลจิสติกส การจัดการการขนสงทางทะเล 

การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน การจัดการการขนสงทางอากาศ 

การจัดการโลจิสติกสสำหรับภาคการบริการ พิธีการศุลกากร 

 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาสัดสวนของรายวิชาที่เปนความรูและทักษะทั่วไป กับความรูและทักษะเฉพาะ

ทางในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564 อยูที ่36:100 และ 36:96 ตามลำดับ หรือประมาณ 1:3 

 

2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 

หลักสูตรมีแนวทางในการนำผลการเรียนรูที่คาดหวังมาสูรายวิชา (Curriculum mapping) เพ่ือบรรลุผล 

ตามขั้นตอนดังน้ี  

1) กรรมการฝายวิชาการของหลักสูตรกำหนดวิชาที่จะสอน แลวนำวิชาทั้งหมดเขาสูที ่ประชุมเพ่ือ

จัดลำดับวิชาที่จะสอนในแตละภาคการศึกษาและแตละชั้นป ตามความยากงายและลำดับขั้นของเนื้อหา โดยเริ่ม

จากวิชาที่เปนความรูพื้นฐานทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ตามดวยกลุมวิชาแกน และวิชาเอก (หมวดวิชาเฉพาะ) 

และ หมวดวิชาเลือกเสรี ตามลำดับ ตามรายละเอียดในแผนการศึกษาของหลักสูตรฯ ใน มคอ. 2 และสนับสนุน

การบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน ดังตารางที่ 2.3.3 

 ซึ่งจากตารางที่ 2.3.3 จะเห็นวาในหมวดวิชาตางๆ ของหลักสูตร สามารถกระจายความรับผิดชอบผลการ

เรียนรูที่คาดหวังไดครบทุกดาน แตละดานประกอบไปดวยหลายๆวิชา เพื่อเปนการยืนยันวาหลักสูตรไดออกแบบ

มาโดยคำนึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง และปจจุบันอยูระหวางการประชุมจัดทำหลักเกณฑการกระจายความ

รับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชาตางๆ ในเชิงปริมาณ เพ่ือความชัดเจนในการวัดผล 
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2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

 หลักสูตรมีโครงสรางเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

เรียงลำดับเน้ือหาวิชาจากงายไปยากซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเรียนรู โดยเริ่มจากความรูพ้ืนฐานทั่วไปเช่ือมโยงเขาสู

ความรูทางดานวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนมีองคความรูเพียงพอในการนำไปประกอบสายงานดานโลจิสติกส รวมทั้งการ

จัดรายวิชาที่สงเสริมทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานจริง  เชน รายวิชาหัวขอเลือกสรรดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน รายวิชาการศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน รายวิชาการฝกงานดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน และ รายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้ในสวนของวิชาสหกิจศึกษา นิสิตตองมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ทาง

สาขากำหนดไว จึงสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได กรณีที่นิสิตไมสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ

ศึกษาได สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝกงานดานโลจิสติกสและการคาชายแดน ตามสายงานที่สาขา

กำหนดไว เพื่อใหเกิดความยึดหยุนดานการเรียนการสอน และ สอดคลองกับความตองการของนิสิต หลักสูตร

จัดลำดับรายวิชาที่จัดลงในแผนการศึกษาในหลักสูตร โดยการปูพื้นฐานดานธุรกิจ ดานโลจิสติกส ดานภาษาและ

การคำนวณใหกับนิสิตในชั้นปที่ 1 และเพิ่มทักษะดานสารสนเทศในชั้นป 2 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจในหลักการ

พื้นฐานของดานบริหารและโลจิสติกส เชนวิชา หลักเศรษฐศาสตร หลักการตลาด องคการและการจัดการ บัญชี

การเงิน สถิติธุรกิจ กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การจัดการเพื่อการ

สงออกและนำเขา เปนการเตรียมนิสิตใหมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในการเรียนวิชาเฉพาะดานของ

สาขาในช้ันป 3 และ ช้ันป 4 ดังแสดงลำดับดังภาพที่ 2.3.1 

จากภาพที่ 2.3.1 แสดงความตอเนื่องและความเปนลำดับของรายวิชา และกำหนดไวในหลักสูตร เชน 

รายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนการปูพ้ืนฐานและสรางความเขาใจในดานโลจิสติกสและโซอุปทาน

กอนที่จะเรียนในวิชาเอกบังคับของสาขา เชน การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา การประกันภัยในอุตสาหกรรม

ขนสงและบริการโลจิสติกส ในชั้นปที่ 2 เพื่อใหมีความรูแบบองครวมต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ แลวจึงเรียน

วิชาการจัดการเชิงลึกของศาสตรโลจิสติกสตอในชั้นปที่ 3 เชนวิชาการจัดการการขนสง การวิเคราะหเชิงปริมาณ

สำหรับการจัดการโลจิสติกส วิชาการจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพดานโล

จิสติกส เปนตน เพื่อใหองคความรูเชิงลึกในแตละดาน สามารถบูรณาการศาสตรตางๆ และพรอมออกฝกงานหรือ 

สหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริงในปที่ 4 รวมถึงมีรายวิชาบูรพวิชาและวิชาตอเน่ืองของหลักสูตร เชน จะตอง

ผานรายวิชาการเงินธุรกิจ กอน นิสิตถึงจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การจัดการการเงินระหวางประเทศ และ

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมได ที่ดังแสดงในตารางที่ 2.3.3
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ตารางที่ 2.3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชาในหมวดตางๆ 

 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                  
2) หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1) วิชาแกน 

27310259 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ                  

    2.2) วิชาเอก 

           2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
                 

27712159 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน                  

           2.2.2) วิชาเอกเลือก                  

27733459 การจัดการการขนสงทางทะเล                  
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ภาพที่ 2.3.1 การรวมแผนการสอนท่ีกำหนดในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ตารางที่ 2.3.4 รายวิชาของชั้นปท่ี 2 และ 3 ซ่ึงบูรณาการกับรายวิชาชั้นปท่ี 4 

รายวิชาของชั้นปที่ 2 และ 3 รายวิชาของชั้นปที่ 4 ที่บูรณาการเนื้อหาระหวาง

รายวิชาของชั้นปที่ 2 และ 3 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

การจัดการและองคการ 

การจัดการการดำเนินงาน 

โลจิสติกสระหวางประเทศ 

การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา 

การจัดการการขนสงระหวางประเทศ 

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสงและบริการโลจิสติกส 

การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง 

การวิจัยธุรกิจ   

หัวขอเลือกสรรดานโลจิสติกสและการคาชายแดน 

การศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน 

การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพดานโลจิสติกส 

 

 

 

 

 

สหกิจศึกษา/ 

ฝกงานดานโลจิสติกสและการคาชายแดน 

 

 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

โลจิสติกสระหวางประเทศ 

การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา 

การจัดการการขนสงระหวางประเทศ 

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสงและบริการโลจิสติกส 

การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง 

การวิจัยธุรกิจ   

 

 

 

สัมมนาดานโลจิสติกสและการคาชายแดน 

 

 

คณะไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันและบัณฑิตในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคลองกับความตองการของตลาด พบวาไดคะแนน 3.81 (ระดับดี) และ 3.90 (ระดับดีมาก) ตามลำดับ 

ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่พัฒนาอยาง

กาวกระโดดภายในระยะเวลาอันสั้น ดังตารางที่ 2.3.5 

  

ตารางที่ 2.3.5 ความพึงพอใจในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ความพึงพอใจในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ระดับความพึงพอใจ  

2560 2561 2562 2563 

นิสิตปจจุบัน 3.75 3.76 3.82 3.81 

บัณฑิต 3.68 4.00 3.95 3.90 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 
 

จากขอมูลการสำรวจจึงสรุปไดวาหลักสูตรมีผลการดำเนินงานการออกแบบโครงสรางเนื้อหาที่มีการ

เรียงลำดับอยางเหมาะสมบูรณาการและทันสมัย ตามทิศทางและเปาหมายตามที่กำหนดไว มีความสามารถในการ
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จัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงแผนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับความสามารถใน

การจัดการการสอน รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรตามกำหนด 

โดยในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดดำเนินการใหผูประกอบการที่ใชนิสิตจากวิชาสหกิจศึกษาถึงประเด็น

รายวิชา เนื้อหา และทักษะเฉพาะดาน ที่ผู ประกอบการตองการ ซึ่งขอมูลสวนใหญที่ไดมาคือ ทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษ การใชโปรแกรม Excel การเขียน E-mail ทักษะการวิเคราะห และความรูดานพิธีการนำเขาสงออก

และเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ซึ่งหลักสูตรนำขอมูลสวนนี้ใชในการปรับปรุงเนื้อหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน

ใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยทางสาขามีการเพ่ิม

รายวิชา ดังตารางที่ 2.3.2 และเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาบางรายวิชา เพ่ือใหมีความทันสมัย และปรับหนวยกิ

ตบางรายวิชาเนนไปที่การปฏิบัติและการบูรณาการมากใหขึ้น เชน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส 

รายวิชาพิธีการศุลกากร ปรับจากจาก 3 (3-0-6) เปน 3 (2-2-5) เปนตน เพื่อรองรับกับความตองการของตลาดใน

อนาคต รวมทั้งเพ่ิมความยืดหยุนของหลักสูตรโดยการออกแบบหลักสูตรใหอยูในรูปแบบของโมดูล ซึ่งแบงออกเปน 

7 โมดูล ไดแก 1) Fundamental Business Administration 2) Fundamental Logistics and Supply Chain 

Management 3) Communication and Language 4) Technological Tools for Logistics 5) Logistics for 

Industry Management 6 )  Trade and Transportation Management แ ล ะ  7 )  Applied Logistics and 

Cross Border/International Trade ดังรายละเอียดใน AUN1 

 
 

2.4 Teaching and Learning Approach 

2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

หลักสูตรมีการกำหนดปรัชญาไวอยางชัดเจน และสอดคลองกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำขอมูลจากประชุมจัดทำหลักสูตร การวิพากษหลักสูตรจากผูมีสวนได

สวนเสีย เชน นิสิต ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ รวมทั้งขอมูลที่เปนปจจุบันมากำหนด

เปนปรัชญาทางการศึกษา ดังภาพที่ 2.4.1 และผลักดันใหเกิดอัตลักษณของบัณฑิตในสาขา คือ “ใฝรู ประยุกตได 

มีมนุษยสัมพันธ มั่นในคุณธรรม”   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

สรางเสริมปญญา ใฝหาความรู คูคุณธรรม ชี้นำสังคม  

(ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

สรางเสริมปญญา ใฝหาความรู คูคุณธรรม ชี้นำสังคม 

(ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร) 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกสและการคากับกลุมประเทศเพ่ือนบานควบคูกับการมี

คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสอดคลองกับความตองการ และเปนรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย 

(ปรัชญาของสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน) 
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โดยมีชองทางการสื่อสารปรัชญาทางการศึกษา และอัตลักษณของหลักสูตรไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย ผาน

ทางเวปไซดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (www.chanthaburi.buu.ac.th) และสื่อโซเชี่ยลตางๆ ของ

หลักสูตร   

ทั้งน้ีคณะไดทำการสำรวจความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของ

หลักสูตรของทั้งนิสิตและศิษยเกา พบวา ในปการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.77 (ระดับดี) และ 3.90 

(ระดับดี) มีแนวโนนลดลงจากปกอนหนาเพียง 0.11 และ 0.02 ตามลำดับ ซึ่งยังอยูในระดับดีทั้งคู และเริ่มสำรวจ

ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรจากสถานประกอบการต้ังแต

ป 2561 ผานการสัมภาษณผูประกอบการเวลาลงนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา พบวาสถานประกอบการมีความพึงพอใจ

เพิ่มขึ้นจาก 4.17 (ระดับดี) เปน 4.60 (ระดับดีมาก) ในปการศึกษา 2561 และ 2562 ตามลำดับ  และไมปรากฎ

ขอมูลในป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถ

ลงนิเทศนิสิตสหกิจเพ่ือเก็บขอมูลดังกลาวได ดังตารางที่ 2.4.1 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาปรัญญาการศึกษา

และวัตถุประสงคของหลักสูตรยังมีความชัดเจน แตก็ควรพิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองตามยุกตสมัยในปจจุบัน 

อันเปนแนวทางไปสูการปรับปรุงปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรใน หลักสูตรปรับปรุง 2564  
 

ตารางที่ 2.4.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร ปการศึกษา 2560-2563 

ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญา

และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2560 2561 2562 2563 

นิสิตปจจุบัน 3.78 3.88 3.88 3.77 

ศิษยเกา 3.59 3.76 3.92 3.90 

สถานประกอบการ N/A 4.17 4.60 N/A 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 
 

2.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes. 

หลักสูตรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองกับการบรรลุผลการเรียนรูที่

คาดหวัง โดยมุงเนน คุณภาพการเรียนรู จัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการบรรยายจากผูสอน เพื่อใหผูเรียน

สามารถแสวงหาความรู วิเคราะห สังเคราะห และไดรับองคความรูใหมดวยตนเอง ผานกิจกรรมการเรียนการสอน

ในแตละรายวิชา มีการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน ที่สามารถสะทอนถึงการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

รวมทั้งความสอดคลองระหวางการประเมินและการเรียนการสอน ดังตัวอยางในตารางที่ 2.4.2  ทั้งนี้ทางหลักสูตร

ไดมีการจัดทำอยางเปนระบบ โดยกำหนดใหผูสอนกำหนดการเรียนการสอนและการประเมินที่สามารถสะทอนผล

การเรียนรูที่คาดหวัง และผูสอนดำเนินการเรียนการสอนตามที่ระบุไวใน มคอ.3 และผลการเรียนการสอนแตละ

รายวิชา มคอ.5 

หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณภาพการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนสามารถแสวงหา

ความรู วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดองคความรูใหมไดดวยตนเอง โดยมิใชเพียงแคการการรับความรูจากผูสอน 

ไดแก  
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- เกมที่ตอบสนองตอการเรียนการสอน เชน Kahoot, Lean Game, Beer Game ชวยสงเสริมใหนิสิต

สนุกสนานพรอมทั้งเกิดการเรียนรู เชน กิจกรรมเบียรเกม ซึ่งผู เลนในแตละหนวยงานจะตองพยากรณความ

ตองการสินคา และสั่งซื้อสินคามาใหเหมาะสมกับลูกคาของหนวยงานตนเอง ซึ่งจะสงผลตอตนทุนโดยรวมของ

ตนเอง กิจกรรมนี้นิสิตตองนำความรูที ่ไดรับจากหองเรียนมาประยุกตใชกับสถานการณจำลองใกลเคียงกับ

สถานการณจริง 

- การคนควาดวยตัวเอง/การเรียนรูจากสถานการณจริง และรายงานสรุป  

- การทำ Case Study และแสดงความคิดเห็น เชน ในวิชาหัวขอเลือกสรรดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน/ระหวางประเทศ มีการใหนิสิตหาขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสที่เกิดขึ้นในปจจุบันแลวนำมาเลา

ขาวเพื่ออภิปรายกันในชั้นเรียน วิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเชิงกลยุทธ มีการยกตัวอยางสถานการณที่

เกิดขึ้นจริงทางดานธุรกิจ แลวใหนิสิตอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางดานโลจิสติกสที่ใช

แกปญหา 

หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่พบวาศักยภาพของผูเรียน ไมสอดคลองกับ การเรียนการสอน ไดแก  

- การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารการสอนใหกระชับและเขาใจไดงายขึ้น พรอมทั้งสอดแทรกเนื้อหา

รายวิชาเปนภาษาอังกฤษ ทำใหนิสิตมีพัฒนาการทางดานภาษาอังกฤษไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยอางอิงจากระดับผล

การสอบสมรรถนะทางภาษา BUU-CET-U ดังตารางที่ 2.5.1 เพ่ิมเติมแบบฝกหัดใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหนิสิต

ไดรู จักทำความเขาใจเน้ือหาและมีความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการนำไปใชมากยิ่งขี้น รวมไปถึงการจัดทำ

บทเรียนออนไลนในปการศึกษาถัดไป เพ่ือใหนิสิตสามารถเปดทบทวนความรูไดตลอดเวลา  

- การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางคณิตศาสตรมาเปนสื่อการสอน และใชในการอธิบายเนื้อหา เพื่อให

ผูเรียนสามารถมองเห็นภาพรวมไดชัดเจน ทั้งยังเปนการกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนใจไดมากย่ิงขึ้น เชน Kahoot 

- อธิบายหัวขอและเนื้อหาสำหรับสัปดาหตอไปเพื่อใหผูเรียนมีแนวทางในการศึกษาเนื้อหาวิชาดวยตนเอง

ไดดีขึ้น และทบทวน สรุปเน้ือหาในสัปดาหกอนหนากอนที่จะเขาสูเน้ือหาใหม 

- เพ่ิมเติมกิจกรรมที่นิสิตตองคนควา และใหนิสิตแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนมากขึ้น 

- การมอบหมายงานแบบบูรณาการระหวางรายวิชา 3 รายวิชา ประกอบดวยรายวิชาการจัดการการ

ดำเนินงาน การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา และการจัดการการขนสงทางทะเล เพ่ือลดจำนวนงานที่นิสิตตอง

รับผิดชอบ และฝกใหนิสิตมีทักษะการคิดแบบองครวม สามารถนำความรูหรือศาสตรในแตละวิชามาบูรณาการ 

ประยุกตใชแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนภายใตสภาพแวดลอมที่ผอนคลายเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีสวน

รวมในการเรียนรูและรวมมือ เชน การจัดจำนวนนิสิตใหเหมาะสมกับรายวิชา ขนาดของหองเรียนที่เหมาะสมกับ

จำนวนผูเรียน  เครื่องปรับอากาศและแสงสวางที่เพียงพอ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การ

จัดชั้นเรียนจัดตามความเหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาเชน วิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติ วิชาดานภาษา หองเรียน

และอุปกรณอำนวยความสะดวก ทันสมัยและเพียงพอ อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรไดรับ

ผลกระทบจากสถานการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตองดำเนินการจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลนรวมกับการสอนในหองเรียน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับนิสิตรวมทั้งคณาจารย ลด

โอกาสในการแพรระบาดของเชื้อ และเตรียมพรอมใหนิสิตสามารถปรับตัวในการเรียนและการทำงานในยุค New 

Normal ได 
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ตารางที่ 2.4.2 ตัวอยางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (ตัวอยาง) ผลการประเมิน (ตัวอยาง) 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ

วินัย ตระหนักตอบทบาท หนาท่ี 

ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพโลจิ

สติกสควบคูไปกบัเนื้อหาในทุก ๆรายวิชา เชน การใหนิสิตระบุ

แหลงอางอิงของงานท่ีไดรับมอบหมาย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

ทางธุรกิจ รายวิชาการศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน/ระหวางประเทศ 

- ปลูกฝงความมีวินัย เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกาย

ใหถูกตองตามระเบียบ การจัดวางรองเทาหนาหองเรียนใหเปน

ระเบียบ การสงงานตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด การงดใชอุปกรณ

สื่อสาร และการปดอุปกรณไฟฟาตางๆ เม่ือเลิกใชงาน ในทุกๆ

รายวิชา  

- ปลูกจิตสำนึกท่ีดีใหนิสิต มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศ 

เชน การเขารวมเปนจิตอาสาท่ีทำงานรวมกับชุมชนและทองถิ่น ใน

รายวิชาจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม หรือการเขารวมโครงการสง

สิ่งของเพ่ือชวยทหารภาคใต โครงการบริจาคโลหิต ฯลฯ 

- การประเมินและสังเกตพฤติกรรม 

การแตงกาย และการใชอุปกรณสื่อสาร

ของนิสิตระหวางเรียน  

- การสังเกตพฤติกรรมการทำงานคู/

กลุมในชั้นเรียน 

- การเช็คชื่อเขาชั้นเรียน 

- การประเมินจากการสงงานและ

รายงานตามกำหนด รวมถึงการระบุ

แหลงอางอิงของงานหากมีการอางอิง

เนื้อหาจากแหลงตางๆ 

- นิสิตเขาเรียนตรงเวลา หรือมีการแจงใน

กรณีท่ีมาสายหรือไมสามารถมาเรียนได 

- ปริมาณการใชอุปกรณสื่อสารระหวางเรียน

ลดลง 

- งานท่ีไดรับมอบหมายระบุแหลงอางอิงมาก

ขึ้น 

- แตงกายถูกระเบียบ 

- การวางรองเทาหนาหองเรียนเปนระเบียบ 

- มีความซ่ือสัตยในการสอบ 

 2) มีความรู พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง และสามารถประยุกตในการ

ทำงานดานการจดัการโลจิสติกส 

การคาชายแดน และการคาระหวาง

ประเทศได 

- การบรรยาย อภิปราย ทดสอบยอย และแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

- การเรียนรูนอกหองเรียนผานการเขารวมโครงการตางๆ เชน 

โครงการสงเสริมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส ฯลฯ 

- การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือเปนการเรียนรูวิธีการ

แกปญหา ในรายวิชาการฝกงานดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/

ระหวางประเทศ และรายวิชาสหกิจศึกษา ฯลฯ 

- ฝกใหเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง ผานการคนควาขอมูล

จากแหลงขอมูลตางๆ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ รายวิชา

- การทำแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

- การทดสอบยอย 

- การสอบกลางภาค และปลายภาค 

- การจัดทำรายงาน/งานท่ีไดรับ

มอบหมาย สื่อและนำเสนอรายงาน  

- ผลคะแนนของแบบฝกหัด การทดสอบยอย 

รายงาน และงานท่ีไดรับมอบหมายของนิสิต

เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

- ผลคะแนนการสอบกลางภาคและปลายภาค

เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

- นิสิตผานรายวิชาตางๆ มากกวารอยละ 80 

- จำนวนนิสิตท่ีผานการทดสอบสมรรถนะ

บุคคลตามมาตรฐานอาชีพดานสงออกและ
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (ตัวอยาง) ผลการประเมิน (ตัวอยาง) 

การศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ 

ฯลฯ 

- การเขารวมประกวดกิจกรรมทางวิชาการ หรือ   

การประชุมวิชาการ ในงานประชุมวิชาการดาน  

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ  

ครั้งท่ี 4  

นำเขา โดยสมาคมตัวแทนอนุญาตออกของ

ไทย 

- การไดรับการตอบรับการเขารวมนำเสนอ

การประชุมวิชาการ 

- นิสิตสามารถสืบคน และแสวงหาความรูจาก

แหลงขอมูลตางๆ ได 

 3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหแบบ

องครวม โดยใชหลักการดานโลจิ

สติกสและความเขาใจในวัฒนธรรม

ของประเทศเพ่ือนบานเพ่ือการ

แกปญหา และประยุกตกับ

สถานการณไดสถานการณได 

- การกระตุนใหคิด วิเคราะห และประยุกตใชความรูเพ่ือแกไข

ปญหาตางๆ ผานการวิเคราะหกรณีศึกษา บทความ ขาว งานวิจัย 

และสถานการณทางดานโลจิสติกส ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

รายวิชาการศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวาง

ประเทศ หัวขอเลือกสรรดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/

ระหวางประเทศ ฯลฯ 

- การมอบหมายงานโดยการบูรณาการ 3 วิชา เขาดวยอัน ไดแก 

รายวิชาการจัดการการดำเนินงาน การจัดการเพ่ือการสงออกและ

นำเขา และการจัดการการขนสงทางทะเล 

- การจัดทำรายงาน/งานท่ีไดรับ

มอบหมาย สื่อและนำเสนอรายงาน 

- การสังเกตุจากวิธีการตอบคำถาม และ

การนำเสนอการวิเคราะหตางๆ 

- ผลคะแนนของรายงาน และงานท่ีไดรับ

มอบหมายของนิสิตเปนไปตามเกณฑท่ี

กำหนด 

- นิสิตสามารถสืบคน และแสวงหาความรูจาก

แหลงขอมูลตางๆ ได 

 4) มีความเปนผูนำ มนุษยสัมพันธดี 

และมีจิตสาธารณะในการทำงานเพ่ือ

สวนรวม 

- การจัดงานสัมมนา Block Chain in Supply Chain ในรายวิชา 

สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ 

ภายใตโครงการ LBT DAY 

- กิจกรรมเบียรเกม ในรายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   

- การประเมินและสังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานและการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

- การประเมินของผูเขารวมโครงการ 

- การคำตอบจากการซักถาม 

หรือจากการวิเคราะหกรณีศึกษา  

- รอยละของผูเขารวม 

- การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

- การแสดงผลงานการประยุกตใชเทคโนโลยี

บลอ็คเชนในการบริหารจัดการโซอุปทาน ใน

รูปแบบแอนนิเมชั่น ผานโครงการ LBT DAY 

เปนท่ีนาพึงพอใจ  
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (ตัวอยาง) ผลการประเมิน (ตัวอยาง) 

5) มีความสามารถในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

- การนำเสนองานเด่ียว/งานคู/งานกลุม/ 

  เชน การเสนองานในรูปแบบโปสเตอร และแอน 

  นิเมชั่นในโครงการ LBT DAY การฝกใช 

  โปรแกรม R ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย การฝก 

  ใชโปรแกรม Microsoft Excel ในรายวิชา 

  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลติสติกส การนำเสนองานเปน

ภาษาอังกฤษ ผานรายวิชา การศึกาอิสระดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน/ระหวางประเทศ และรายวิชาสหกิจศึกษา 

- การสังเกตุจากการนำเสนอ การ

อภิปราย และการแสดงความคิดเห็น 

- ผลคะแนนของรายงาน งานท่ีไดรับ

มอบหมาย และกิจกรรมกลุมเปนไปตาม

เกณฑท่ีกำหนด 

- ความเชี่ยวชาญ ความคลองแคลวในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนอ 

- ความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 
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ดานการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ผูสอนไดทำหนาที่ใน

การกระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู เชน การใหคะแนนการมีสวนรวมในระหวางเรียน คำชมเชย  ซึ่ง

เปนการเสริมแรงทางบวกใหกับนิสิตที่มีสวนรวม และสรางแรงจูงใจใหเกิดการรวมมือและมีสวนรวมเพ่ิมมากขึ้น 

ในสวนของวิธีการประเมินการเรียนการสอน อาจารยผูสอนจะมีกลยุทธในการประเมินการสอนโดยการ

สังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต การทำแบบฝกหัดของของนิสิต การตอบคำถามในชั้นเรียน งานที่ไดรับมอบหมาย การ

นำเสนองานในชั้นเรียน การทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงวิธีการสอนให

เหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม เชนมีการแบงกลุมเรียนนิสิตใหมีจำนวนนอยลง ถาพบวาการเรียนการสอนแบบ

กลุมใหญทำใหประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียนลดนอยลง และในสวนของการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ

การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 พบวาลดลงจากปกอนหนา แตภาพรวมยังอยูในระดับดี  ดังตารางที่ 

2.4.3 

 

ตารางที่ 2.4.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561-2563 

ประเด็นการจัดการการเรียนการสอน 
ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5.00) 

2561 2562 2563 

1. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงคการเรียนรู 3.83 3.85 3.85 

2. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.82 3.85 3.83 

3. วิธีการสอนสงเสริมใหนิสิตไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพและ/หรือ

ศาสตรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.75 3.91 3.85 

4. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 3.83 3.95 3.88 

5. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.69 3.83 3.80 

6. ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอน N/A 3.89 3.77 

7.การจัดการเรียนการสอนออนไลน COVID-19 N/A N/A 3.67 

 

ตารางที่ 2.4.4 การพัฒนาคุณลักษณะนิสิตสอดคลองกับผูการเรียนรูท่ีคาดหวัง 5 ดาน ปการศึกษา 2561-2563 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ระดับการพัฒนาคุณลักษณะนิสิต  

2561 2562 2563 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.03 3.95 3.95 

2. ดานความรู 3.97 4.04 4.01 

3. ดานทักษะทางปญญา 3.96 4.01 3.99 

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดอบ 3.93 4.03 3.96 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.85 3.91 3.87 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 

 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู โดยในปการศึกษา 2563 

หลักสูตรไดดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ในรายวิชาเอกของหลักสูตร 10 รายวิชา 

โดยวิธีการประเมินตนเอง เพ่ือใหผูเรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการเรียนในแตละรายวิชา รวมกับวิธีการ

วิเคราะหขอมูลของคณะกรรมการ เพื่อใหผูคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะหผลการปฏิบัติจากประมวลการสอน 
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มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 ผลงาน ขอสอบ กระดาษคำตอบ ฯลฯ โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร ไดคะแนนเฉลี่ย 4.11 (ระดับดี) และการสำรวจระดับการพัฒนาคุณลักษณะ

นิสิต ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5 ดาน ปการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้ง 5 ดาน ซึ่งแสดงใหเห็น

วากิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สามารถพัฒนาคุณลักษณะ

ของนิสิตไดเปนอยางดี 

 

2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning 

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียน ผานกิจกรรมการเรียนรูที่

พัฒนาทักษะดานตางๆ เพื่อเสริมสรางใหนิสิตมีทักษะการเรียนรู และนำไปสูการปฏิบัติได ซึ่งครอบคลุมทั้งดาน

ภาษา การสื่อสาร การคิดวิเคราะห คุณธรรมจริยธรรม และการประกอบอาชีพ โดยกิจกรรมดังกลาวลวนมี

วัตถุประสงคเพื่อใชในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได มุงเนนทักษะในดานการคิดวิเคราะหที่เปนระบบ ผาน

การคนควาดวยตนเองเปนหลัก ภายใตกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2563 เชน 

การจัดทำรายงานเด่ียว รายงานกลุม และงานที่มอบหมายในช้ันเรียน และโครงการตางๆ 

อาทิเชน รายวิชาการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจขามวัฒนธรรม นิสิตมีโอกาสจัดทำแผนธุรกิจ เพ่ือ

สรางผลิตภัณฑ และหาชองทางการเขาสูตลาดตางประเทศ ซึ่งสามารถนำไปตอยอดการทำวิจัยหรือประกอบธุรกิจใน

อนาคต 

รายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ นิสิตมีอิสระในเลือก

การศึกษาและจัดโครงการสัมมนาในหัวขอที่สนใจ ซึ่งในปการศึกษา 2563 นิสิตเลือกหัวขอสัมมนาและจัดทำสื่อ

นำเสนอในรูปแบบแอนนิเมช่ัน เกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีบล็อคเชนในการบริหารจัดการโซอุปทาน (Block 

Chain in Supply Chain) พรอมทั้งเชิญวิทยากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชน มา

บรรยายเพื่อใหความรูแกนิสิต ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรู โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมถึงกิจกรรมการฝกงาน 

สหกิจศึกษา ที่เปนการเรียนรูในการปฏิบัติงานจริงและนิสิตมีอิสระในการเลือกสถานประกอบการและลักษณะงาน

ที่ตนเองชอบและสนใจภายใตเง่ือนไขที่สาขากำหนด 

รายวิชาการฝกงานดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ และวิชาสหกิจศึกษา นิสิตจะได

ออกไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบ ฝกการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยนำปญหาที่พบเจอจากการฝกงาน 

หรือสหกิจศึกษามาประยุกตเขากับองคความรูตางๆ และเขียนสรุปผลงานเปนการศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและ

การคาชายแดน หรือสรางสรรคผลงานโครงงานออกมาในรูปของแบบของโครงงานสหกิจศึกษาที่สามารถแสดงถึง

การประยุกตองคความรูทางดานโลจิสติกสเพื่อจัดการหรือใชแกปญหาไดจริงในสถานประกอบการ จนเปนที่

ยอมรับของสังคม ซึ่งในปการศึกษา 2563 นี้ ผลงานของนิสิตไดรับการตอบรับเขารวมนำเสนอผลงานประชุม

วิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนจำนวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง 

โครงการ English Literacy Incubation Program (ELIP) สำหรับนิสิตช้ันปที่ 2 เพ่ือบมเพาะและพัฒนา

ศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ที่ไมไดเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเนนพัฒนาดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ

ฝกปฏิบัติ  เพื่อใหนิสิตมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาการใชภาษาอังกฤษไดอยางตอเนื่อง 
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จำนวน 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา โดยมีอาจารยเปนเจาของภาษา อาจารยสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง

ธุรกิจ และอาจารยในหลักสูตร 

โครงการสงเสริมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส เพ่ือยกระดับทักษะ ความรู และรับรองสมรรถนะของ

บุคลากรทางดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการที่เนนสมรรถนะในการทำงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพตางๆ ดานโลจิสติกส โดยนิสิตชั้นปที่ 4 ในสาขา จะไดเขารวมการอบรมในหัวขอการเตรียมความ

พรอมสูมาตรฐานอาชีพโลจิสติกสดานการสงออกและการนำเขา โดยวิทยากรจากสมาคมตัวแทนออกของรับ

อนุญาตไทย และสอบประเมินสมรรถนะนำเขาสงออก ระดับ 2 จากนิสิตที่เขารวมโครงการทั้งหมดจำนวน 99 คน 

ผานการสอบ 40 คน ไมผาน 48 คน และขาดสอบ 11 คน 

อีกทั้งหลักสูตรมีการสงเสริมสภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยดำเนินการรวมกับคณะฯ 

และวิทยาเขตในสวนของการจัดการหองสมุด คอมพิวเตอรเพื ่อสืบคนขอมูล และระบบอินเตอรเนต ที ่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอตอจำนวนนิสิต เพื่อทำใหนิสิตมีความสะดวก และเขาถึงแหลงขอมูลและกระตนใหเกิด

แรงจูงใจในการใชเครื่องมือเพื่อการเรียนรู อีกทั้งอาจารยผูสอนยังมีการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนตางๆ ใน

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 เพื ่อกระตุนความสนใจ และเตรียมพรอมสำหรับ

เทคโนโลยีใหมๆ ดังตารางที่ 2.4.5 

นอกจากนี้หลักสูตรยังเนนการสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมนอกหองเรียนอื่นๆ  ที่ไมใชเฉพาะแต

กิจกรรมทางดานวิชาการอยางเดียว โดยกิจกรรมเหลานี้ยังชวยสงเสริมทักษะเพื่อใหนิสิตไดเกิดการเรียนรูตลอด

ชีวิต เชน กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ผานการทำบุญคณะฯ การสงสิ่งของเพื่อชวยทหารภาคใต และการ

บริจาคโลหิต และกิจกรรมดานกีฬา ผานทางกิจกรรมสานสัมพันธสาขา กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกคณะ 

และกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ี และรุนนอง เปนตน 

 

ตารางที่ 2.4.5 เทคโนโลยีท่ีใชในการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

เทคโนโลยี รายวิชา 

Power Point   ทุกรายวิชา  

การทำสื่อวีดีโอเปนรายงาน สัมมนาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ 

การเรียนผานสื่อวีดีโอ  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส 

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

การจัดการการขนสงทางทะเล 

การจัดการคลังสนิคาและสินคาคงคลัง 

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจขามวัฒนธรรม 

การจัดการการสงออกและนำเขา 

เกมท่ีตอบสนองการเรียนการสอน 

(Kahoot) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

LMS ทุกรายวิชา 

Audio File ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

Program R ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  

Microsoft office  ซอฟแวรสำเร็จรูปในสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส 



34 

เทคโนโลยี รายวิชา 

Microsoft Teams/ Google Meet ทุกรายวิชา 

Google Form ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง 

Line ภาษาอังกฤษธุรกิจ การจัดการการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิ

สติกส การจัดการเพ่ือการสงออกและนำเขา 

 

ทั้งน้ีจากการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต พบวา ในปการศึกษา 2563 นิสิตมีระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตเฉลี ่ยเทากับ 3.79 ยังอยู ในระดับดี แตลดลงจากปการศึกษากอนหนา ดังตารางที่ 2.4.6 ซึ่งอาจไดรับ

ผลกระทบจากสถานการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหนิสิตฝกงานและสหกิจ

ศึกษาบางสวนไมสามารถฝกงานหรือสหกิจไดครบตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หลักสูตรและคณะไดดำเนินการ

ออกแบบแนวทางการฝกงานและสหกิจศึกษาภายใตสภาวะดังกลาว มีการมอบหมายงานใหนิสิตคนควาหาความรู

เพิ่มเติม โดยอยูบนพื้นฐานของปญหา หรือสิ่งที่ไดเรียนรูจากการฝกงานหรือสหกิจศึกษา และทำการวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูลดังกลาวใหออกมาเปนผลงานในรูปแบบของบทความวิจัย เพื่อทดแทนระยะเวลาที่ไมสามารถ

ดำเนินการฝกงานหรือสหกิจศึกษาไดตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

ตารางที่ 2.4.6 ความพึงพอใจในดานมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ปการศึกษา 2560 - 2563 

 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ย 3.65 3.75 3.86 3.79 

 

 

 

2.5 Student Assessment 

2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 

หลักสูตรกำหนดวิธีการประเมินผูเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและของรายวิชา โดย

การประชุมหารือกับอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเพื่อหาแนวทางในการประเมินผลผูเรียนใหตรงกับผลการเรียนรู

ขางตน ต้ังแตการรับเขา การประเมินระหวางการศึกษา และการประเมินกอนจบการศึกษาดวยวิธีการตอไปน้ี 

1. การประเมินเพ่ือรับเขาศึกษาในหลักสูตร (New student admission) 

ในหลักสูตรมีเกณฑการประเมินนิสิตในหลากหลายดาน เพื่อประเมินความพรอมในดานตางๆ กอนเขา

เรียนในระดับอุดมศึกษา และเตรียมพรอมที่พึงประสงคตามสมรรถนะตามที่ผูใชบัณฑิตตองการและสอดคลองกับ 

ELO ของหลักสูตร โดยกำหนดคุณสมบัติการรับเขา จำนวนรับผูเรียนเขาศึกษา แผนการเรียน คะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ผลการสอบ GAT 

และ PAT ตามเกณฑที่กำหนด  ซึ่งเปนไปตามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ดังน้ี  
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- ความถนัดทั่วไป GAT คาน้ำหนักรอยละ 30  

- วิชา 71 PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตรคาน้ำหนัก 20   

วิธีการประเมนิผลผูเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรในกระบวนการรับเขานั้นผูเรียนจะถูก

กรองโดยเกณฑและคุณสมบัติการเขาศึกาตอในสาขา ตามที่ประกาศไวในระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 และประกาศของมหาวิทยาลัย จากนั้นประชุมอาจารยผูสัมภาษณเพ่ือ

กำหนดแนวทางประเมินในดานตางๆ ทั้งความรูความเขาใจ และการรับทราบถึงสาขาที่ผูเรียนไดสมัครเขามา 

สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร บุคลิกภาพ รวมทั้งทัศนคติตอจิตสำนึกในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาและ

คุณธรรมจริยธรรมดานอ่ืนๆ 

กอนเปดภาคเรียน หลักสูตรมีการจัดการสอบระดับความรู พื ้นฐาน 3 กลุ มวิชา ไดแก พื ้นฐาน

คณิตศาสตร พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นฐานภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดโครงการปรับพื้นฐานเพ่ือ

ประเมินและเตรียมความพรอมของนิสิตช้ันปที่ 1 กอนเปดภาคการศึกษา 

2. การประเมินผลนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the course of 

study) 

กอนเปดภาคเรียน ทางหลักสูตรฯและคณะฯ ไดกำกับติดตามใหอาจารยผูสอนทุกทานจัดทำ มคอ.3 ใน

รายวิชาที่ไดรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนกอนการเปดภาคการศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของอาจารย

ผูสอน การชี้แจงวัตถุประสงคของการเรียนและผลการเรียนรูที่คาดหวังจากการเรียนในรายวิชาดังกลาว พรอมทั้ง

แจงแผนการเรียน และเกณฑการวัดผลประเมินผลใหนิสิตทราบอยางทั่วถึงกันทุกคน 

เมื่อเปดภาคการศึกษา สาขามีการติดตามความกาวหนาของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของ

นิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรในหลายดาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยวิธีการประเมินผล

ผูเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรในระหวางการศึกษา หลักสูตรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการ

พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง ไมวาจะเปน การสอดแทรกเขาไปในรายวิชาตางๆของผูสอน 

รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ รูปแบบการประเมินผูเรียนที่รายวิชาสวนใหญนำมาใช ไดแก การทดสอบ

ยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งงานที่ไดรับมอบหมายในลักษณะงาน

เด่ียว งานคูและงานกลุม เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาดานบุคลิกภาพ การนำเสนอ การสื่อสาร การสรางมนุษยสัมพันธการ

ทำงานเปนทีม ทักษะดานการติดตอประสานงาน การตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 

ตระหนักตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหลักสูตรไดลงนาม

บันทึกขอตกลงกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยเพื่อกำหนดกรอบความรวมมือทางดานวิชาการและ

วิชาชีพเฉพาะโดยมีสาระสำคัญใหความรวมมือ ๒ ประการ คือ ๑) การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพโลจิสติกสและโซ

อุปทานในสายงานดานการนำเขาการสงออก การนำผาน และตัวแทนออกของ และ๒) การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโล

จิสติกสในสายงานตัวแทนออกของ ตามเงื่อนไขและหลักการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ซึ่งในป

การศึกษาที่ผานมา มีผูเรียนเขารวมสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกสในสายงานตัวแทนออกของจำนวน 88 คน และ

ผานการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกสในสายงานตัวแทนออกของ จำนวน 40 คน 
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หลักสูตรไดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของตนเองทั้ง 5 ดานในระหวางเรียน ซึ่งในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดกำหนดเปาหมายการประเมินอยูในระดับ

ไมนอยกวา 3.75 ซึ่งไดผลการประเมินดังตารางที่ 2.5.1   

 

ตารางที่ 2.5.1 ระดับผลการทดสอบสมรรถนะทางภาษา (เปรียบเทียบระหวางป 2562-2563) 

ชวง

คะแนน 

BUU-

CET-U 

Level 

นิสิตรหัส59 (2562) นิสิตรหัส60 (2563) 

รับเขา จบออก รับเขา จบออก 

จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ จำนวน 

(คน) 

รอยละ 

0-20 1 16 15.09 13 12.26 19 19.19 10 10.10 

21-40 2 74 69.81 75 70.75 79 79.80 71 71.72 

41-50 3 14 13.21 16 15.09 1 1.01 16 16.16 

51-60 4 2 1.89 2 1.89 0 0.00 2 2.02 

 

  3. การประเมนิกอนสำเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 

ในปการศึกษา 2563 คณะและสาขาไดดำเนินการจัดสอบ Pre-Exit Exam กับนิสิตชั ้นปที ่ 4 เพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในหัวขอ 2) มีความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถประยุกตในการ

ทำงานดานการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนได และ 3)มีความใฝรู สามารถวิเคราะหแบบองครวม โดยใช

หลักการดานโลจิสติกสและความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานเพื่อการแกปญหา และประยุกตกับ

สถานการณได  โดยในปการศึกษาที่ผานมีนิสิตชั้นปที่ 4 เขาสอบจำนวน 100 คน มีคาเฉลี่ยของคะแนนอยูที่รอย

ละ 43.08 ซึ่งสูงกวาในปการศึกษา 2562 ที่คะแนนเฉลี่ยรอยละ 42.29 อยูเล็กนอย โดยการสอบดังกลาวเปนเพ่ือ

การทดลอง โดยไมมีเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการจบการศึกษา อยางไรก็ตาม หลักสูตรไดมีการประชุมหารือเพื่อนำ

การสอบ Exit exam ไปเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลในรายวิชาเตรียมความพรอมดานวิชาชีพดานโลจิสติกส

และเปนเกณฑพิจารณาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือใหนิสิตเห็นความสำคัญของการสอบดังกลาวมากขึ้น  

ทายที่สุด เมื่อนิสิตพรอมสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษา นิสิตตองปฏิบัติสหกิจศึกษาเสมือนเปนพนักงาน 

คนหนึ่งของสถานประกอบการเปนระยะเวลา 4 เดือน ในชวงนี้นิสิตจะไดรับการสอนงานโดยพี่เลี ้ยงที่สถาน

ประกอบการจัดไวใหและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาในการกระบวนการทำงาน เมื่อเสร็จสิ้นแลวนิสิต

จะตองนำเสนอรายงานทั้งในแบบรูปเลมรายงานและการนำเสนอปากเปลา ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานและผลงาน

ของนิสิตจะไดรับการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษา อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2563 ได

เกิดเกิดสถานการณโรคระบาด (โควิด-19)  นิสิตไมสามารถฝกปฏิบัติงานไดตามปกติ ทางคณะไดมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบของเลมรายงานและการนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาเขาสูรูปแบบออนไลนโดยใช และ

รูปแบบของเลมโครงงานสำหรับนิสิตที่ถูกเรียกตัวกลับถึงปรับรูปแบบเปนโครงงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

กับหนางานที่นิสิตไดไปฝกสหกิจศึกษา ซึ่งในอนาคตคาดวาจะมีการวางระบบฐานขอมูลเพื่อเก็บรวบรวมผลงาน

ของนิสิตใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อเปนประโยชนใหนิสิตรุนหลังสามารถเขามาสืบคนขอมูลและนำไปใชประโยชนใน

การตอยอดผลงานทางวิชาการได  
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2. 5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู ทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย ทั้งนี้สวนใหญเนน

การประเมินดานความรูและทักษะเปนหลัก โดยมีวิธีการประเมินแบบตางๆกัน เชน ดวยวิธีการสอบกลางภาค และ

ปลายภาค ตามชวงเวลาที่กำหนดไวในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการประเมินดวยวิธีอื่นๆ ดำเนินการ

ตลอดชวงการศึกษาในภาคเรียนน้ันๆ ไดแก 

- การจัดทำรายงาน การนำเสนอปากเปลา 

- การสอบโครงงานสหกิจศึกษาดวยการนำเสนอ  

- การสอบวัดเจตคติดวยการสังเกต/ แบบสังเกต พฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมในการอภิปราย

กลุม การใหความรวมมือในการทำงานกลุม การสงงานตรงเวลาที่กำหนด เปนตน 

สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด ไดถูกกำหนดไวใน มคอ 3 และมคอ 5 ของแตละรายวิชา (AUN-

05-06) และจะถูกประกาศไวในเว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรโดยนิสิตสามารถเขาถึงเอกสารและ

ดาวนโหลดไดตลอดเวลา สวนประมวลรายวิชา (Course Syllabus) นั้น อาจารยจะประกาศใหนิสิตทราบใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษา  

สำหรับกิจกรรมยอยในแตละรายวิชานั้น อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชามีการออกแบบเกณฑการใหคะแนน

สำหรับกิจกรรมตางๆในขั้นเรียน เชน  กิจกรรมกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีการ

ประยุกตใช Rubric สำหรับการประเมินในดานตางๆ เชน วิชาการศึกษาคนควาอิสระดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน มีการมอบหมายใหนิสิตจับกลุมตามลักษณะงานที่นิสิตไดไปฝกงานมา พูดคุยกันสำหรับปญหาที่พบเจอ

และกำหนดปญหางานวิจัย พรอมทั้งคนควาบทความวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีในการแกปญหา

ดังกลาว เพื่อความเที่ยงตรงของการประเมินจึงมีการกำหนดเกณฑการประเมินในดานตางๆ เชน  ความครบถวน

ของเนื้อหา ประเมินในสวนของการวิเคราะหและนำเสนอ การบริหารเวลาสำหรับการนำเสนอ การตอบคำถาม 

เปนตน 

 

2. 5. 3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and fairness of student assessment. 

1 สำหรับวิชาที่มีการสอนรวม หรือกลุม มีการกำหนดความเที่ยงตรงรวมกัน 

หลักสูตรมีเกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนนที่ชัดเจน ตามที่ระบุใน มคอ 3 (AUN-05-01) และ

สามารถตรวจสอบผลปอนกลับไดจากผูสอน ในกรณีใชอาจารยมากกวาหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน อาจารยประจำ

วิชาจะมีการปรึกษาหารือเพื่อสรางเครื่องมือในการประเมินรวมกัน เชน วิชาสหกิจศึกษา วิชาการศึกษาคนควา

อิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ เนื ่องจากนิสิตตองมีการนำเสนอโครงงาน โดยมี

คณะกรรมการผูสอบ 6 คน จึงมีการประชุมทำความเขาใจและสรางแผนการใหคะแนนซึ่งจะกำหนดน้ำหนัก

ความสำคัญของเกณฑการประเมินในดานตางๆ ไว เพื่อใหใหแนวทางในการประเมินของอาจารยเปนไปในทาง

เดียวกัน เปนตน  
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สำหรับเกณฑการประเมินผูรียนนั้น ผูสอนมีการกำหนดเกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนนอยาง

ชัดเจน โดยมีการประยุกตใช Rubric สำหรับประเมินในสวนของการวิเคราะหและนำเสนอกรณีศึกษาของนิสิต 

เพื่อความเที่ยงตรงและลดอคติในการประเมิน ซึ่งจากผลตรงนี้สามารถสะทอนใหนิสิตไดเห็นวา ตนเองควรมีการ

ปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานใด เชน วิชาการศึกษาคนควาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน มีการ

มอบหมายใหนิสิตจับกลุมตามลักษณะงานที่นิสิตไดไปฝกงานมา พูดคุยกันสำหรับปญหาที่พบเจอและกำหนด

ปญหางานวิจัย พรอมทั้งคนควาบทความวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีในการแกปญหาดังกลาว ใน

ลักษณะการนำเสนอ งานวิจัย  

2. การทวนสอบการประเมินผล  

 หลักสูตรไดดำเนินการการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบพิจารณาการประเมินผลวามีความ 

เที่ยงตรง ความนาเชื่อถือและความยุติธรรม โดยไดกำหนดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐาน  

ผลการเรียนรู ใน 3 ดาน คือ  

1. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยการประเมินตนเอง เพ่ือใหผูเรียน

ประเมินผลสัมฤทธ์ิภายหลังจากการเรียนในแตละรายวิชา 4.25 ซึ่งอยูในเกณฑดี 

2. การทวนสอบความคิดเห็นตอรายวิชา เพื่อใหผูเรียนประเมินภาพรวมของรายวิชาทั้งในดานเนื้อหา 

สื่อการสอนที่ใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนในแตละรายวิชา โดยผลการ

ประเมินแตละรายวิชาเฉลี่ยอยูที่ 4.11 ซึ่งอยูในเกณฑดี 

3. การทวนสอบความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยในหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนประเมิน วิธีการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาคาเฉลี่ยอยูที่ 4.09 ซึ่งอยูในเกณฑดี 

 โดยอางอิงจากรายงานผลการทวนสอบ ผลที่ไดจากการดำเนินการทวนสอบของผูสอนและผูเรียนมี

ความสอดคลองกัน ผูสอนมีการชี้แจงวิธีการตางๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน สำหรับการ

ประกันความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือและเปนธรรม หากนิสิตเกิดขอสงสัยในความไมเปนธรรมหรือความไม

เที่ยงตรงในการประเมินของผูสอน ผูสอนเปดโอกาสใหนิสิตสามารถขอตรวจสอบคะแนนการประเมินไดโดยตรง

ตามชวงเวลาที่ผูสอนไดกำหนดไว  

นอกจากนี้ หลักสูตรไดมีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจนิสิตปจจุบันตอการจัดการเรียนการสอน 

พบวา นิสิตมีความพึงพอใจตอวิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอนอยูที่ 

3.80 (ระดับดี) ดานการวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและขอตกลงที่กำหนดไวลวงหนาผลการ

ประเมินอยูที่ 3.87 (ระดับดี) และดานการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 3.83 (ระดับดี)  

 

2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

1. ระยะเวลาในการแจงผลการเรียน: ในแตละรายวิชามีการใหผลปอนกลับในการประเมินดวยการสอบ

กลางภาค เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดพัฒนาการเรียนรู  โดยมีการใหผลปอนกลับกอนการกำหนดวันสุดทายของการ

ถอนรายวิชา และมีการประกาศเกรดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผูสอนมีการแจงผลคะแนนของ

ผูเรียนภายใน 4 สัปดาหหลังจากการสอบ พรอมทั้งตอบขอสงสัยและอธิบายแนวทางและที่มาของคำตอบ เพื่อให
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ผูเรียนทราบสถานการณของตนเอง และสำหรับผูเรียนที่คะแนนไมผานเกณฑ มีการแจงใหทราบวาผูเรียนยังมีการ

ขาดตกบกพรองในเรื่องใด เพ่ือนำไปสูการเติมเต็มและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางถูกจุด  

2. ชองทางการแจงขาวสารใหนิสิต: ผูสอนมีการแจงขาวสารตอนิสิตผานชองทางตางๆ มีการนำระบบ

ระบบ LMS มาใชในการแจงขาวสารตางๆ รวมไปถึงการรับสงงานของนิสิต ซึ่งชวยใหเกิดการประหยัดการใช

กระดาษและงายตอการตรวจเช็คยอนหลัง และ สวนอีกชองทางหน่ึงที่ไดรับความนิยม คือ Social เน็ตเวิรคของ

ผูสอน เชน Facebook และ Line โดยนิสิตแตละชั้นปจะมีการสรางกลุมของชั้นปขึ้นมา โดยผูสอนสามารถเขาไป

แจงขาวสารตางๆใหกับนิสิตในแตละช้ันปไดโดยตรง  

ในกรณีของนิสิตมีผลการเรียนอยูในระดับต่ำ มีความเสี่ยงที่จะไมผานเกณฑการประเมิน ทางหลักสูตรจะ

เรียกนิสิตมาพูดคุย ใหคำปรึกษา เพ่ือใหนิสิตวางแผนการเรียนในเทอมตอๆ ไป และเพ่ือกระตุนใหนิสิตมีความขยัน

และต้ังใจเรียนมากขึ้น 

ในแตละภาคการศึกษาจะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย 

(https://assess.buu.ac.th) ซึ ่งจะเปนการประเมินอาจารยที ่ปรึกษาและอาจารยผู สอนรายบุคคล จากน้ัน

คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะมีการประชุมหารือเพื่อแกไขปรับปรุงปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมิน

ในระบบออนไลน  

ในการประเมินผูเรียนตามแนวทางของผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดชี้แจงใหกับผูเรียนนั้น  ผูสอนจะมีการ

แจงผลคะแนนบางสวนใหกับผูเรียนทราบ ในระหวางมีการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดทราบผลปอนกลับเพ่ือ

ผูเรียนจะสามารถวางแผนและปรับปรุงการเรียนของผูเรียนในระยะเวลาของการเรียนที่เหลืออยูหรือแมกระทั่ง

ผูสอนเอง อาจจะสามารถมีแนวทางในการชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเพิ่มเติมได เชน การเพิ่มแบบฝกหัดใน

ชั้นเรียน  การทบทวนบทเรียน  เปนตน  นอกจากนี้  ในแตละภาคการศึกษาจะมีการประชุมของคณะเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนในแตละรายวิชา  เพื่อนำขอเสนอแนะเขาสูที่ประชุม และหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนตอไป โดยหลักสูตรไดมีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจนิสิตปจจุบันตอการจัดการเรียนการสอน พบวา 

นิสิตมีความพึงพอใจตอชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการอยูที่ 3.91 (ระดับดี) 

 

2.5.5 Students have ready access to appeal procedure 

จากภาพที่ 2.5.1 ขั้นตอนการรองทุกขนั้น ผูเรียนสามารถยื่นเรื่องรองทุกขผานวิธีตางๆ ไดแก ตูรับความเห็น 

จดหมายหรือจดหมายอิเล็คทรอนิกส ทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Line, etc.) ทางโทรศัพท หรือผูเรียน

สามารถมาติดตอดวยตนเอง ซึ่งในแตละชองทางนั้นจะเริ่มตนจากการรับบันทึกการรองเรียน ซึ่งจะถูกพิจารณา

แยกประเภทขอมูล เรื ่อง และแบงระดับความรุนแรงเปนรายกรณีโดยพิจารณาแยกประเภท โดย แบงการ

ดำเนินงานพิจารณาปญหาตามระความเสี่ยงโดยเริ่มจากอาจารยผูสอน / อาจารยที่ปรึกษารับทราบประเด็นปญหา 

พิจารณาระดับปญหา หากเปนปญหาความเสี่ยงระดับต่ำ สามารถดำเนินการแกปญหา และแจงสาขาวิชา หากเปน

ปญหาความเสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอสาขาวิชาหรือกลุมงาน คณะทำงานบริหารคณะใหพิจารณาตอไป เมื่อ

คณะทำงานบริหารคณะดำเนินการแกปญหา แจงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรณีเปนความเสี่ยงพิเศษเชิญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอความคิดเห็น 
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ภาพที่ 2.5.1 ผังการรองทุกข 

 

จากผลการประเมินการเขาถึงชองทางการรองทุกขของนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 

พบวา ชองทางการรองทุกขที่นิสิตมีการรับรูและรับทราบมากที่สุด คือ ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานอาจารยที่

ปรึกษาคิดเปนรอยละ 86.75 ตามมาดวย ชองทางการรองทุกขผานผานอาจารยประธานหลักสูตรสาขาวิชาและ

ทางการรองทุกขโดยตรงผานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 81.21 และ 68.46 

ตามลำดับ ซึ่งการรับรูชองทางการรองทุกขแตละชองทางโดยรวมน้ันสูงกวาในปการศึกา 2562 เล็กนอย โดยมีนิสิต

รอยละ 4.64 เคยรองทุกขตอคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ในขณะที่ปการศึกษา 2563 มีนิสิตเคยรองทุกข

จำนวน 6 คน  ใชชองทางการรองทุกขผานอาจารยที่ปรึกษา 4 คน รองทุกขผานการประชุมนิสิตรวมกับคณบดี 1 

คน รองทุกขผานงานกิจการนิสิต 1 คน โดยนิสิตที่เคยรองทุกขมีความพึงพอใจตอการจัดการรองทุกขในระดับนอย 

อยางไรก็ตาม มีนิสิตไดเสนอความคิดเห็นถึงชองทางการรองทุกขดังกลาววา สวนมากนิสิตจะรองทุกขกับ

อาจารยที่สนิทหรือไวใจบางเรื่อง เนื่องจากไมทราบถึงชองทางการรองทุกขอื่นๆ หรือการแสดงความคิดเห็นตอ

อาจารยทานน้ันๆ ตอนชวงการประเมนิอาจารยผูสอน 

 

 

2.6 Academic Staff Quality  

2.6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement)  is carried out to fulfil the needs for education, research and 

service 

การดำเนินการของหลักสูตรและคณะฯไดมีการประชุมและรวมกันวางแผนและดำเนินการตามแผน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ เพื่อใหเปนในแนวทางเดียวกัน เชน แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนา

บุคลากรของหลักสูตร รวมถึงการสงเสริมการทำวิจัยและผลักดันใหอาจารยเขาสูตำแหนงผลงานทางวิชาการโดยมี

การกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน (เกณฑใหม 4 ปนับจากเริ่มตนสัญญาจาง) เพ่ือเตรียมความพรอมสูการขอตำแหนง 

การจัดกิจกรรมฝกอบรมเตรียมความพรอมในการขอตำแหนงทางวิชาการในดานตางๆ ซึ่งจากผลการดำเนินการใน
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ปจจุบันนั้นทำใหมีทิศทางงานการดำเนินงานดานตางๆของอาจารยแตละทานในหลักสูตรที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากทุก

ทานมีความเขาใจในแผนการพัฒนาบุคคลากรและแผนการพัฒนาตนเองในอนาคตที่ชัดเจน  

ในกรณีที่อาจารยในหลักสูตรลาออก การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน หลักสูตรมีการกำหนด

แผนปฏิบัติงานในการรับและแตงต้ังอาจารย ที่มีความเหมาะสมในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ โดยหลักสูตรมีการเสนอ

คณะฯเพื่อขออนุมัติกรอบอัตรากำลังตามแผน คณะทำเรื่องขอกรอบอัตรากำลังผานกองแผนงาน หลังจากนั้นมี

การขออนุมัติดำเนินการสรรหาตามกรอบ เพื่อเติมเต็มความจำเปน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการใหเหมาะสม  

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดรับอาจารยประจำหลักสูตรเพิ่มอีก 1 อัตรา คือ อาจารยกนกรัชต กา

สาวพานิชย เพื่อเติมเต็มความจำเปน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558  

นอกจากน้ีคณะและหลักสูตรยังมีการกำหนดมาตรการสงเสริมความกาวหนาทางสายงานของอาจารย

เพื่อยกระกับคุณวุฒิการศึกษาและเขาสูการดำรงตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรผานโครงการ 

เสวนาบุคลากรสายวิชาการ “การเตรียมความพรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ” พรอมสรางระบบการสนับสนุน 

กำกับ และติดตาม โดยคณาจารยในคณะฯ ที่ไดตำแหนงทางวิชาการแลว โดยสาขาไดกำหนดมาตรการสงเสริม

ความกาวหนาทางสายงานของอาจารยเพื่อยกระกับคุณวุฒิการศึกษาและเขาสูการดำรงตำแหนงทางวิชาการของ

อาจารยประจำหลักสูตรเพ่ือเปนไปตามเง่ือนไขสัญญาจาง ดังรายละเอียดตามตารางดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.6.1 กำหนดมาตรการสงเสริมความกาวหนาทางสายงานของอาจารยเพ่ือยกระกับคุณวุฒิการศึกษาและเขาสูการดำรง

ตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

1. ดร.อารยา สุนทรวิภาต ปริญญาเอก - -    

2. อ.ธัชนันท สังวาลย ปริญญาโท  ผศ  *  

3. อ.ปยาภรณ รัตโนภาส ปริญญาโท   ผศ  * 

4. อ.จาตุรันต แชมสุน ปริญญาโท   ผศ   

5. อ.ลักษมณ บุญมา ปริญญาโท    ผศ  

6. อ.กนกรัชต กาสาวพานิชย ปริญญาโท     ผศ 

หมายเหตุ:  (*)    หมายถึง กำหนดเวลาในการลาศึกษาตอ 

ผศ./ รศ. หมายถึง ปที่คาดวาจะยื่นขอตำแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) และรองศาสตราจารย 

(รศ.) 

 

2.6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service 

ในดานภาระงานของผูสอน และกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือกำหนดภาระงาน ดานการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ รวมถึง

ภาระการกำกับดูแลนิสิต และการใหคำปรึกษาโดย มีการประชุมเพื่อกำหนดรายวิชาตามแผนการเรียนของ
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หลักสูตรและรายวิชาที่เปดเพ่ือนิสิตที่มีผลการเรียนไมเปนไปตามแผน  และกำหนดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา

ตามความเช่ียวชาญ โดยคำนึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมของอาจารยแตละทาน  

ตารางที่ 2.6.2 จำนวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร (ขอมูล ณ วันท่ี 3 พ.ค.64) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญา

เอกหรอืเทียบเทา จำนวน (ราย) FTE 

1. ศาสตราจารย      

2. รองศาสตราจารย      

3. ผูชวยศาสตราจารย      

4. อาจารย 6 7 13 7.25 4 

5. อาจารยพิเศษ 1 1 2 0.22  

รวม 7 8 15 7.47  

หมายเหตุ: 

1. อาจารยผูสอนในหลักสูตร คือ อาจารยผูสอนในหลักสูตรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร (รวมอาจารยพิเศษที่สอน

ในรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย) โดยยังไมตองรวมกลุมรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2. คุณสมบัติเทียบเทาปริญญาเอก  เชน แพทยท่ีไดรับวุฒิบัตร  

3. อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ  และอาจารยจางบางสวนเวลา ใหนำไปนับรวมในประเภทท่ี 1 – 4  

4. การคำนวณ FTE ของอาจารย ใหใชวิธีการคำนวณตามคูมือ AUN QA Version 3 หนา 30 วิธีที่ 1 โดยกำหนด 1 FTE เทากับ

การทำงาน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

ตารางที่ 2.6.3 อัตราสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรตอนิสิต 

ปการศึกษา FTE รวมของอาจารย FTE รวมของนิสิต อัตราสวนอาจารยตอนิสิต 

2561 5.91 266.28 38.2 

2562 4.2 340.36 81 

2563 7.47 401.00 53.68 

 

ผลการคำนวณ FTE พบวา ในปการศึกษา 2563 จากขอมูลขางตน ในดานภาระการสอนของอาจารย

ประจำหลักสูตร คา FTE จากรายวิชาที่อาจารยไดสอนใหในหลักสูตรนั้นอยูที่ 7.47 สวนในประเด็นสัดสวนของ

อาจารยประจำหลักสูตรกับนิสิตของหลักสูตร อยูที่ 53.68 เมื่อเทียบตามเกณฑสัดสวนของกลุมสาขาการจัดการโล

จิสติกสและการคาชายแดนที่มีการกำหนดสัดสวนของจำนวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจำไวที่ 1:35 ซึ่งถือวา

อยูในระดับที่สูงกวาเกณฑ อยางไรก็ตามอัตราสวนอาจารยตอนิสิตไดลดลงจากป 2562 เนื่องจากหลักสูตรไดสรร

หาอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ทำใหภาระงานอาจารยแตละทานลดลงเล็กนอย และ

นอกจากน้ียังไดรับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากอาจารยของหลักสูตรอ่ืนในคณะฯอีกดวย 

 

2.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกมีการดำเนินการโดยงานการเจาหนาที่ของวิทยาเขต โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการสรรหาคัดเลือก หลักสูตรมีการวิเคราะหอัตรากำลังรวมกับ
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คณะ และแจงขอกรอบอัตรากำลัง ซึ ่งปรากฏในแผนและผลอัตรากำลัง และแผนและผลพัฒนาบุคลากร ป

การศึกษา 2563 รวมทั้งแจงการประกาศสรรหาใหกับงานการเจาหนาที่ของวิทยาเขต  งานเจาหนาที่จะประกาศ

รับสมัคร แตงต้ังกรรมการคัดเลือก ประกาศผลผูที่ผานการคัดเลือก ทำสัญญาจาง และบรรจุแตงต้ังตอไป  

 หลักสูตรมีสวนรวมในการคัดเลือก โดยไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคัดเลือก กรรมการประเมินผลการ

ทดลองงาน การดำเนินการดานการสรรหาและการคัดเลือกที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอย  

 หลักสูตรและคณะไดแจงใหอาจารยทุกทานทราบเกณฑการจางงาน ความกาวหนาทางสายงาน โดย

ประธานสาขา และในที่ประชุมคณะ โดยเฉพาะดานความกาวหนาในสายอาชีพ อาจารยประจำหลักสูตรตองขอ

ตำแหนงทางวิชาการ และลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในระยะเวลาที่ตกลงกับหลักสูตร และคณะ  

 ดานจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรไดดำเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวา

ดวยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางในมหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ. 2554   

 ตัวอยางการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพของอาจารยในหลักสูตร ขอ 32 อาจารยพึงมีจรรยาบรรณการ

สอนตอนิสิต (8) เปดโอกาสใหนิสิตเขาพบ ติดตอสื่อสาร เขารับคำปรึกษา โดยสมควร โดยแจงประกาศใหทราบ 

(10) แจงใหนิสิตทราบแนวทางการสอน การวัดผล การกำหนดตำราประกอบการสอน ในปริมาณที่เหมาะสมกับ

ระดับและเนื้อหา (11) สอนตามเวลาที่กำหนด ไมทิ้งงานสอน ไมงดสอนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หากมีการงด

สอนไดมีการสอนชดเชย โดยในปการศึกษา 2563 อาจารยประจำหลักสูตรปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดังกลาว และไมมีการกระทำผิดจรรยาบรรณรายแรง   

 รายละเอียดการสรรหา การคัดเลือก และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ มีการเผยแพรให

ทราบโดยทั่วกัน ใน website ของมหาวิทยาลัย คือ         

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id 

 

2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยประจำหลักสูตร)  ในปการศึกษา 

2563 คณบดียังคงมีนโยบายทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ไดปรับปรุงแลวในปการศึกษา 2562 และไดนำไปใชแลว 

เนื่องจากมาตรฐานภาระงานที่ปรับปรุงไป ยังมีบางประเด็นที่ไมสะทอนลักษณะการปฏิบัติงานจริง คณะกรรมการ

ทบทวนมาตรฐานภาระงานของคณะ ที่มีผูชวยคณบดีฝายบริหารเปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการมาจาก

ตัวแทนอาจารยแตละหลักสูตร ๆ ละ 2 คน รวมถึงอาจารยจากกลุมวิชาศึกษาทั่วไป อีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน 

จึงไดประชุมทบทวนมาตรฐานภาระงานที่ไดปรับปรุงไปแลวอีกครั้ง  

 หลักสูตรและคณะไดจัดทำขอตกลงรวมกันกับบุคลากรแตละคน เพื่อระบุและประเมินผลสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการ โดยแบงออกเปน 2 องคประกอบ คือ ขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงาน

และลูกจางมหาวิทยาลัยบูรพา คิดเปน สัดสวน 70% โดยแบงออกตามภาระงาน 5 ดานของบุคลากรสายวิชาการ 

ไดแก ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานวิชาการอื่น ๆ ภาระงานบริหาร และภาระงานอื่น ๆ และ ขอตกลง

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

คิดเปนสัดสวน 30% โดยแบงเปนดานตางๆ ไดแก  

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Orientation-ACH)  

http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=5&doctp_id
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2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)  

3. จริยธรรม (Integrity-ING)  

4. การรวมแรงรวมใจ (Teamwork-TW)  

5. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others-DEV)  

 

2. 6. 5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them 

หลักสูตรมีการกำหนดใหอาจารยในหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาในศาสตรที่เกี่ยวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และมีการสอบถามความตองการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ในที่ประชุมหลักสูตร ทั้งในดานการพัฒนาการเรียนการ

สอน เชน การฝกอบรมการพัฒนารายวิชา MOOC  ดานการพัฒนาทักษะดานงานวิจัย เชน โครงการอบรมการ

สรางเครื ่องมือวิจัยสำหรับการจัดการทองเที ่ยวโดยชุมชน การใชโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม 

#EndNoteX8 ดานสมรรถนะในการดำเนินงาน เชน  ในชวงที่ผานมา หลักสูตรพบวา ไดมีนิสิตจำนวนหนึ่งเขามา

ขอคำปรึกษาเกี ่ยวกับภาวะซึมเศราและอาการวิตกกังวล เนื ่องมาจากสภาพปญหาครอบครัว สังคม และ

สภาพแวดลอมอื่นๆ หลักสูตรจึงไดสงอาจารย 1 ทาน เขารวมการอบรมออนไลนเรื่องเทคนิคการจัดการภาวะ

ซึมเศราและความวิตกกังวลในเด็กวัยรุน เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ รวมถึงเทคนิคในการพูดคุยดูแลกับนิสิต

กลุมดังกลาว 

ในระดับคณะฯไดมีการวางแนวทางในการพัฒนาตนเองโดยใหอาจารยเขามามีสวนรวม เชน โครงการ 

Train the Trainer-I Speak โดยสถาบัน John Robert Power เพื ่อพัฒนาอาจารยในดานทักษะการพูด การ

บรรยาย บุคลิกภาพ เพื่อการสอนในรายวิชา Art of Speaking รวมถึงการออกไปเปนวิทยากรใหกับหนวยงาน

ภายนอก เปนตน นอกจากนี ้มาตรการสงเสริมความกาวหนาทางสายงานของอาจารยเพ่ือยกระกับคุณวุฒิ

การศึกษาและเขาสูการดำรงตำแหนงทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรผานโครงการ เสวนาบุคลากรสาย

วิชาการ “การเตรียมความพรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ” พรอมสรางระบบการสนับสนุน กำกับ และติดตาม 

โดยคณาจารยในคณะฯ ที่ไดตำแหนงทางวิชาการแลว 

 ในปการศึกษา 2563 คณาจารยในหลักสูตรไดเขาอบรมในสาขาที่เกี่ยวของทุกคน รายละเอียดขอมูลตาม

ตารางที่ 4.4 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในภาคผนวก 

 

2.6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service 

คณะมีการสนับสนุนใหอาจารยทำวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอก และทุน

สงเสริมการวิจัยภายในคณะฯ และการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการสงเสริมและจูงใจให

อาจารยในการทำวิจัย รวมถึงยกยองและเชิดชูเกียรติเพื่อสรางแรงจูงใจ โดยใหเงินรางวัลตามประกาศของคณะฯ 

ยกยองใหเกียรติในทีป่ระชุมคณาจารย และประกาศเกียรติคุณในเว็บไซตคณะฯ  ในกรณีที่มีการใหบริการวิชาการ 

จะนำผลไปใชในการประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานอีกดวย นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังมีคาตอบแทนใหแก
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คณาจารยที่มีผลงานตีพิมพ โดยมีเกณฑการใหคาตอบแทนที่ชัดเจนแบงตามคุณภาพของวารสารที่ไดตีพิมพผลงาน 

ของเพ่ือสรางกำลังใจและแรงจูงใจแกบุคลากรใหเกิดการพัฒนาตนเองตอไป 

 

2. 6. 7 The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement 

การดำเนินงานของหลักสูตรในปการศึกษา 2563  คณะมีการสนับสนุนกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ

ดานการวิจัยใหแกบุคลากรสายวิชาการ โดยหลักสูตรมีการกำหนดเปาหมายใหอาจารยประจำหลักสูตรทำงานวิจัย

อยางนอยปละ1เรื่อง  

 

ตารางที่ 2.6.4 ขอมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตรผลงานวิชาการ 

ป 

ผลงานเผยแพร 

รวม 

จำนวนผลงานตอ

อาจารยและ

นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2559 0 0 1 0   

2560 7  2  9 9:5 

2561 4 2   6 6:6 

2562 5 1   6 6:6 

2563 8 1  1 10 10:6 

 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตร มีการกำหนดวาระการประชุมเรื่องการกำหนดกรอบการทำวิจัยดาน

บริหารธุรกิจ / สาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ และแหลงทุน และแจงปฏิทินการเสนอคำของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก

แหลงทุนตางๆ ทั้งทุนภายในและภายนอก โดยมอบหมายใหอาจารยแตละทานพิจารณาเขียนขอเสนอฯ และการ

เสนอคำของบประมาณสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ  ทั้งนี้หลักสูตรมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการเขียนขอเสนองานวิจัยดังกลาว ในปการศึกษาที่ผานมาคณาจารยในหลักสูตรได

งบประมาณเงินอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอกดังน้ี 

1. กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ  

2. การพัฒนากลไก Provincial Think Tank ในการเชื่อมโยง demand-supply และผลักดันนำงานวิจัย

และนวัตกรรมมาใชเพื่อการแกปญหาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน: โมเดล 8 จังหวัดภาคตะวันออก แหลง

ทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 1 โครงการ 

3. ผานการพิจารณาในขั้นตน ทุนการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อม

ล้ำ “การสรางกลไกและเครือขายการพัฒนานวัตกรรมในการยกระดับระบบนิเวศผูประกอบการชุมชนเพื่อพัฒนา

เมืองตนแบบแหงการเรียนรูสูการเปนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมจังหวัดจันทบุรี” อีก 1 โครงการ โดยอยูระหวางการ

ปรับแกขอเสนอโครงการเพ่ือเซ็นสัญญา  
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นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ โดยในปการศึกษาที่ผานมา ทางหลักสูตรมีผลงาน

เขารวมในนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 โดย

วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม จำนวน 8 

ผลงาน ซึ่งผลงานดังกลาวจะมีการคัดเลือกเขาตีพิมพในวารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนอีกครั้ง 

นอกจากน้ีหลักสูตรมีผลงานการตีพิมพวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI2) 1 ผลงาน และวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ (Q3) อีก 1 ผลงาน จำนวนผลงานเพ่ิมขึ้นจากป 2562 จาก 6:6 เปน 10:6 ในป 2563   

ปจจุบันหลักสูตรกำลังอยูในชวงดำเนินการติดตอดานการเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทั้ง

ภายในและภายนอก โดยหนวยงานภายใน ไดแก คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาการคาระหวาง

ประเทศและการจัดการโลจิสติกส ซึ่งหลักสูตรคอนขางมีความใกลเคียงกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและ

การคาชายแดน โดยประเด็นหลักที่ใชเทียบเคียงมาตรฐานคือการเผยแพรผลงานวิจัยซึ่งในปการศึกษา 2563 

สามารถเทียบเคียงผลไดดังตารางที่ 2.6.5 

 

ตารางที่ 2.6.5  ผลเทียบเคียงการเผยแพรผลงานวิจัยปการศึกษา 2563 

ป คูเทียบเคียง 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

รวม 
Proceeding Journal Proceeding Journal 

2562 

สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิ

สติกส คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 3 1 0 7 

สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
5 1 0 0 6 

2563 

สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิ

สติกส คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 
0 2 0 3 5 

สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
8 1 0 1 10 

 

จากตารางการเทียบเคียงแสดงใหเห็นวา ในปการศึกษาที่ผานมานั้น หลักสูตรไดเลือกคู เทียบเพ่ือ

เทียบเคียงการเผยแพรผลงานวิจัยกับ สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส คณะโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลงานเผยแพรทั ้งสิ ้น 5 เรื ่อง โดยแบงเปนวารสารวิชาการระดับชาติ 2 เรื ่อง และ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 เรื ่อง เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร มีอัตราสวนอยูที ่ 5:5  

ในขณะที่สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนมีจำนวนผลงานเผยแพรทั้งสิ้น 10 เรื่อง โดยแบงเปนการ

ประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน 8 เรื ่อง และตีพิมพลงวารสารวิชาการระดับชาติอีก 1 เรื ่อง ตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติอีก 1 เรื่อง 

สวนประเด็นเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อการพัฒนาของหลักสูตรในปการศึกษาถัดๆไป ในดานแผนการ

ดำเนินงาน ผลงานวิจัยเผยแพรของหลักสูตรสวนใหญยังคงเปนการประชุมวิชาการในระดับชาติ หลักสูตรจึงยังคง

การสงเสริมและยกระดับจำนวนผลงานเผยแพรในระดับตีพิมพลงวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

อยางตอเนื่อง เพื่อการเพิ่มศักยภาพดานงานวิจัยของหลักสูตร นอกจากนี้คณาจารยในหลักสูตรยังสามารถนำ
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ผลงานตีพิมพมาใชอางอิงสำหรับการเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพื่อความกาวหนาทางสายงานได อยางไรก็ตาม

หลักสูตรกำหนดแผนการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระตุนใหเกิดการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ 

โดยใหอาจารยประจำหลักสูตรแตละทานผลิตผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 ผลงานตอ 1 ปการศึกษา โดยไม

จำกัดวาจะตองเปนผลงานเผยแพรระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยจะมีการติดตามความคืบหนาทุกไตรมาสใน

ที่ประชุมหลักสูตร ทบทวนเปาหมายตามแผน รวมถึงพูดคุยถึงปญหา อุปสรรค ที่อาจกระทบตอเปาหมายได  

ดานการบรกิารวิชาการ หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริการวิชาการของสาขา โดย มีการ

ประชุมเพื่อการเสนอคำของบประมาณสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการจากสวนงานตางๆ โดยกิจกรรมบริการ

วิชาการที่ทางสาขาไดมีการดำเนินการในปการศึกษา 2563 ไดแก  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการโลจิสติกสดวยกิจกรรม Logistics Expert" เน่ืองในวันวิทยาศาสตร

แหงชาติใหกับโรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสรางความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการโล

จิสติกสและโซอุปทานใหกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมปลาย  

2. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เฟส 1 

จำนวน 1 ตำบล และเฟส 2 จำนวน 2 ตำบล  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูซัพพลายเชนทุเรียนและมังคุด สำหรับผูเขารวมโครงการ 

Future Leader Program ของ บริษัท ซพีีเอฟ จำกัด (มหาชน) 

 

 

2.7 Support Staff Quality 

2. 7. 1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 

 การจัดการดานบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เนื่องจากคณะฯ ไมไดมี

บุคลากรสายสนับสนุนเอง มีเพียงนักวิทยาศาสตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการศึกษา ซึ่งดำเนินงาน

ในสวนของคณะฯ นอกจากน้ันจะเปนการใชบริการฝายกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ดังนั้นในดานวางแผนและ

ดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนวิชาการจะแบงเปน 2 สวน คือ  

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสวนของคณะ  

การวางแผนอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเปนไปตามประกาศคณะ

กรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีบุคลากร 3 กลุม คือนักวิทยาศาสตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

และนักวิชาการศึกษา ซึ่งขอมูลสรุปดังน้ี  

 

ตารางที่ 2.7.1 ลักษณะภาระงานตามแตละประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ตำแหนงงาน รายละเอียดของงาน จำนวน 

1.นักวิทยาศาสตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร และ ปฏิบัติการตามท่ีคณบดี

มอบหมาย 

5 คน 

2. เจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการดานการบริการวิชาการ และ ปฏิบัติการตามท่ีคณบดี

มอบหมาย 

1 คน 
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ตำแหนงงาน รายละเอียดของงาน จำนวน 

3. นักวิชาการศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการและการประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรและ 

ศิลปศาสตร  และ ปฏิบัติการตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

1 คน 

หมายเหตุ: ทุกคนวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 

  

  โดยที่คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมอบหมายใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีสวนชวยในการทำงาน

ของสาขา เชน การทำโครงการ และการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนทิศทางในการการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร จากความตองการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสอดคลองแผนยุทธศาสตรของ

คณะฯ และเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพา แบงเปน 2 สวนหลัก ดวยกัน คือ 

1. คุณสมบัติพ้ืนฐานและประสบการณ  โดยมีจุดมุงหมายใหบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีการ

ใหบริการอยางมืออาชีพ พัฒนาความรูความเขาใจในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ รวมถึงการไดรับการอบรม พัฒนาตนเองตาม

ลักษณะงานที่เพ่ือใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  

2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ แบงเปนระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและ

ทรงคุณวุฒิ ความกาวหนาทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ สงเสริมใหมีการ

ขอตำแหนงทางวิชาชีพ โดยไดมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่แสดงถึงการพัฒนาใน

ตำแหนงชำนาญการ และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งในป พ.ศ. 2563 มีบุคลากร 1 คน ไดรับ

ตำแหนงชำนาญการ  

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเปนบุคลากรหลักที่ทำหนาที ่ในการ

สนับสนุนการดำเนินการหลักของทั้งคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และสาขาตาง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร โดยที่มีการแบงโครงสรางงานออกเปน 9 ฝายงาน และมีการวางแผนอัตรากำลังในแตฝายงานแต

ละดานเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งบุคลากรในแตละตำแหนงในแตละ

ฝายงานจะมีการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับฝายงานภายในกองบริหารวิทยาเขต

จันทบุรี  

 

ตารางที่ 2.7.2 ฝายงาน ตัวอยางงานท่ีใหการสนับสนุนและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

ฝายงานภายในวิทยาเขต

จันทบุรี 

ตัวอยางงานที่ใหการสนับสนุน วุฒิการศึกษาสูงสุด รวม 

ต่ำกวาป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

งานสารบรรณและธุรการ - การจัดทำเอกสารสงตัวนิสิตฝกงาน/สหกิจ

ศึกษา 

2 คน 1 คน 5 คน 8 คน 

งานการเจาหนาท่ี - การประสานงานการศึกษาดูงาน การนิเทศ

ฝกงาน สหกิจศึกษาระหวางประเทศ 

- 1 คน 1 คน 2 คน 

งานแผนและทรัพยสนิ - การเสนอจัดซ้ือจัดจางวัสดุ ครุภณัฑ - 1 คน 6 คน 7 คน 
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ฝายงานภายในวิทยาเขต

จันทบุรี 
ตัวอยางงานที่ใหการสนับสนุน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
รวม 

ต่ำกวาป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

งานบริการวิชาการ - การจัดตารางเรียน ตารางสอบ - 2 คน 1 คน 3 คน 

งานกิจการนิสิต - การขอทุนการศึกษา การกูยืมกยศ. - 2 คน - 3 คน 

งานอาคารสถานท ี ่และ

ยานพาหนะ 

- การเปดปดหองเรียน และอาคาร 6 คน 6 คน - 12 คน 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ* - การใหบริการอินเทอรเน็ต Account WIFI ของ

นิสิต 

- 2 คน 1 คน 3 คน 

ฝายเทคโนโลยีการศึกษา* - การจัดเตรียมอุปกรณโสตทัศนศึกษาในหอง

สอน 

- 4 คน 1 คน 5 คน 

ฝายหองสมุด* - การใหบริการยืม-คืน หนังสือ วารสารเพ่ือการ

เรียนการสอน 

- 4 คน - 4 คน 

หมายเหตุ: * อยูภายใตโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีสวนรวมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที ่คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรเปนสวนหนึ่งของกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซี่งมีสวนรวมในการวางแผนและ

พัฒนาบุคลากรของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งทางดานคุณสมบัติพื้นฐานและประสบการณ  และ คุณสมบัติ

ทางวิชาชีพ เพื่อใหมีความสามารถในการบริการที่จะตอบสนองตอการทำงานของคณะฯ และทางสาขา  และใน

สวนของการดำเนินการของสาขานั้นคือการสะทอนผลการดำเนินงานผานทางคณะฯ การประเมินผานระบบ

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (assess.buu.ac.th) และ การประเมินการรับบริการโดยการดำเนินงาน

ของแตละฝายงานในวิทยาเขตจันทบุรี  

 

2.7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated 

การกำหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นทั้งในสวนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่

คณะฯ หรือ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปน กรอบอัตรากำลัง รายละเอียด

ของการปฏิบัติงาน และจึงนำเสนอผานความเห็นชอบตอคณะกรรมการประจำคณะฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร

วิทยาเขตจันทบุรี  จากนั้นไดเผยแพรประชาสัมพันธการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหทราบโดยทั่วกันทั้งทางเว็บไซต

มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซตวิทยาเขตจันทบุรี และเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เอกสารประกาศ

หนังสือเวียนไปตามสวนงานตาง ๆ และสื่อสารมวลชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสายสนับสนุนวิชาการ เปนกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มี

ความสนใจที่จะเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีการสอบวัด

ความรูและคัดเลือกเปน 2 ภาค ดังน้ี  

 1. ภาค ก. เปนการวัดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเปนตามที่กำหนดในมาตรฐาน

กำหนดตำแหนง  
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 2. ภาค ข. เปนการจัดสอบความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหนง 

 โดยผูสอบผานในภาค ก. จะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป ไมต่ำกวารอยละ 60 และภาค

ความรูเกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร ไมต่ำกวารอยละ 60 ในสวนของการสรรหาบุคลการเขาปฏิบัติงาน จะตอง

ไดรับความเห็นชอบในการดำเนินการสรรหาจากมหาวิทยาลัยแลว โดยใหดำเนินการ ดังน้ี   

1. ใหสวนงานเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย ผูแทนจากสวนงาน

จำนวน 3 คน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสวนงาน จำนวน 1 คน ผูแทนจากสภาพนักงาน จำนวน 1 คน 

ผูแทนจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนเลขานุการ และผูปฏิบัติหนาที่ดานบุคคลจาก

สวนงาน เปนผูชวยเลขานุการ 

2. ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการจัดสอบความรู ความสมารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ

ตำแหนง กำหนดวิธีการสรรหาตามความเหมาะสม โดยใหทำเปนประกาศรับสมัครของสวนงาน  

3. พิจารณารับสมัครเฉพาะผูที่สอบผานภาค ก. โดยมีหนังสือรับรองผลการสอบ 

4. เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลว ใหสวนงานออกคำสั่งบรรจุและแตงตั้งมหาวิทยาลัยทราบ ในการ

ดำเนินงานของสวนงานคณะกรรมการคัดเลือก อาจกำหนดใหมีการสอบขอเขียน หรือสัมภาษณ 

หรือพิจารณาจากประสบการณ หรือสอบภาคปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได ทั้งนี้ตอง

คำนึงถึงหลักความยุติธธรมและโปรงใส   

 ทั้งน้ี ในปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มิไดมีการ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขามาใหม 

 

2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

  การระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งในสวนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นั ้นไดดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื ่อง หลักเกณฑและวิธี

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไดประเมินผลผานแบบขอตกลงการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยบูรพา (องคประกอบที่2)  

 

 
ภาพที่ 2.7.1 ตัวอยางแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานของพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยบูรพา 
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 โดยจะแบงเปน 3 ขอ คือ 

 ก. สมรรถนะหลัก (สำหรับพนักงานและลูกจางทุกคน) 

 ข. สมรรถนะประจำสายงาน (สำหรับพนักงานและลูกจางแตละสายงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

 ค. สมรรถนะทางการบริหาร (สำหรับพนักงานประเภทผูบริหาร) 

 โดยจะใชแบบขอตกลงดังกลาวเปนในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปโดยเปนขอตกลงระหวาง

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและหัวหนาหนวยงาน (ทั้งในสวนของคณะฯและกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี)   

 นอกจากนั้นแลว กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรียังไดมีระบบการประเมินผลการบริการทั้งในระดับฝายงาน 

และระดับบุคลล ดังขอมูลในตารางที่ 2.7.3 
 

ตารางที่ 2.7.3 ระบบการประเมินผลการบริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

ระดับการ

ประเมินผล 

ผูประเมินผลการบริการ ระบบการประเมินผล 

ระดับฝายงาน 

นิสิตผูรับบริการ assess.buu.ac.th 

ระบบประเมินการรับบริการของฝายงาน 

คณาจารยในสาขาวิชา

ผูรับบริการ 

assess.buu.ac.th 

ระบบประเมินการรับบริการของฝายงาน 

ระดับบุคคล 

คณาจารยในสาขาวิชา

ผูรับบริการ 

การประเมินโดยงานการเจาหนาท่ีวิทยาเขตจันทบุรี  ผาน 

go.buu.ac.th 

บุคคลภายนอกท่ีไดรับบริการ การประเมินโดยงานการเจาหนาท่ีวิทยาเขตจันทบรุี ผาน 

go.buu.ac.th 
 

 เมื่อถึงรอบการประเมินผล หัวหนาสวนจะไดนำขอมูลดังกลาวมาประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเสนอแนะขอที่ควรพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรนำไปพัฒนาตอไป 

 

2. 7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them 

 ความตองการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น ในสวนของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรจะไดมีการสำรวจความตองการในการอบรมพัฒนา

ตนเองและจัดทำเปนแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร จะมาจากความตองการของ

แตละบุคคลที่มีความสนใจและสอดคลองกับภารกิจ หรือยุทธศาสตรของคณะฯ  และมาจากที่หัวหนาสวนงานมี

ความตองการใหบุคคลดังกลาวไดรับการพัฒนาเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ตองการมอบหมายซึ่งจะไดระบุ

ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหมายเลข 3 สวนที่ 3: แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 
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ภาพที่ 2.7.2 แบบฟอรมแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 

 

 ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น คณะฯ ไดกำหนดใหบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการทุกคนตองไดรับการอบรมและพัฒนาตนเองอยางนอย 1 ครั้ง ตอป จะเปนการอบรมไดทั้งจากหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได โดยที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะขออนุมัติการฝกอบรม

และคาใชจายตอคณบดี และเมื่อกลับมาจากการฝกอบรม จะตองรายงานผลการฝกอบรมใหกับคณะฯไดรับทราบ 

 สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีแนวทางการปฏิบัติที่คลายคลึง

กัน คือ ใหบุคลากรแตละคนระบุความตองการในการอบรม และพัฒนาตนเอง และการระบุประเด็นที่ตองการให

บุคลากรดังกลาวไดรับการพัฒนาจากผูบริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพื่อที่จัดทำเปนแผนพัฒนาบุคลากร

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่การอบรมและพัฒนามีทั้งที่จัดโดยสวนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และสวน

งานภายนอกมหาวิทยาลัย  สำหรับในสวนของการอบรมภายในมหาวิทยาลัยน้ัน ในบางหัวขอกองบริหารวิทยาเขต

จันทบุรี ไดรองขอใหคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดเปนผูจัดอบรม ก็จะมีประสานมายังสาขาวิชาใหเปน

ผูดำเนินการอบรมในใหแกบุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ในการไปอบรมนั้น ก็จะตองขออนุมัติการฝกอบรม

และคาใชจายตอผูบริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และเมื่อกลับมาจากการฝกอบรม จะตองรายงานผลการ

ฝกอบรมใหกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีไดรับทราบ 

 

2.7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service 

  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีแนวทางการบริหารผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังน้ี 

1. ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน  

  คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีไดยึดถือหลักเกณฑตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับ 

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนใหพนักงานและลูกจาง และการเพิ่มคาตอบแทนและเงินประจำตำแหนงบริหาร

เพ่ือใหมีความเปนธรรมในการใหผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2. การยกยองชมเชย 

 - มีการยกยองชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีในการประชุมบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร 

 - มีการมอบรางวัลขวัญใจบุคลากร ใหกับบุคคลทั้งในระดับคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

3. การสรางขวัญและกำลังใจ 
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 คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร เพื่อใหเกิดความสัมพันธ

ที่ดี สรางความผูกพันสามัคคีระหวางกัน เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน ใหกับบุคลากรทั้งใน

คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   

4. การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ 

 - คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ไดสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้นในดานที่เกี่ยวของการภารกิจที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยการแจงยังสวนงาน เพื่อที่จะเสนอตอกรรมการ

ประจำสวนงานในการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษา   

 - การสนับสนุนสวัสดิการดานการประกันเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากประกันสังคมเชนประกันกลุมประกัน

อุบัติเหตุสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 

 สำหรับประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการที ่ดำเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในป

การศึกษา 2564 เปนดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.7.4 ผลประเมินความความพึงพอใจตอการใหบริการท่ีดำเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในปการศึกษา 2564 

หัวขอ งานกิจการนิสิต 
งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานบริการ

วิชาการและวิเทศ

สัมพันธ 

งานสารบรรณและ

ธุรการ 

การแตงกาย  4.89 5.00 4.33 4.40 

กิริยามารยาทในการใหบริการ 4.89 5.00 4.18 4.20 

ความพรอมในการใหบริการ 4.78 5.00 4.21 3.80 

ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.44 5.00 4.21 3.80 

การแจงขอมูลความกาวหนาของงาน 4.44 5.00 3.97 3.60 

ความถูกตอง ครบถวน ของงานท่ี

บริการ 

4.78 5.00 4.26 3.80 

การใหคำปรึกษา แนะนำ 4.44 5.00 4.15 3.80 

การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ

ใหบริการ 

4.44 5.00 4.08 3.80 

คาเฉลี่ย 4.64 5.00 4.17 3.90 

 

 สำหรับระดับความคิดเห็นโดยรวมตอการรับบริการของฝายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารยและนิสิต

ในสาขาวิชาแสดงไดดังน้ี 

  

ตารางที่ 2.7.5 ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอการรับบริการของฝายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารยที่สอนในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นท่ีสอบถามความพึงพอใจตอการรับบริการ ปกศ 2562 ปกศ 2563 

- หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอำนวยความสะดวกตอการเรียนท่ีเหมาะสม พรอมใชงาน 4.33 4.33 

- หองเรียนสะอาดมีแสงสวางเพียงพอ 4.16 4.00 

- หองปฏิบัติการมีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย 3.66 3.83 
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ประเด็นท่ีสอบถามความพึงพอใจตอการรับบริการ ปกศ 2562 ปกศ 2563 

- หองสมุดมีหนังสือวารสารฐานขอมูลและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอและเหมาะสม 3.83 3.66 

- เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 4.00 4.00 

- จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเหมาะสมเพียงพอตอการใชงาน 3.66 3.50 

- อุปกรณและเครื่องมือวิจัยท่ีจำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.33 4.00 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 

 

ตารางที่ 2.7.6 ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอการรับบริการของฝายงานสนับสนุนวิชาการของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจตอการรับบริการ ปกศ 2562 ปกศ 2563 

- ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆ (ดานกายภาพ) เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการสอนฯลฯ 

3.50 4.10 

- ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู เชน 

หองสมุด ฐานขอมูล เพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็คทรอนิกส สถานพยาบาล สนามกีฬา 

ท่ีพักของนิสิต ฯลฯ 

3.54 3.99 

-  มาตรฐานด านส ิ ่ งแวดล อม ส ุขภาพและความปลอดภ ัย เช น Lab safety, waste 

management, สิ่งอำนวยความสะดวกผูมีความตองการพิเศษ 

3.55 3.99 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 

 

 ซึ่งจากผลการประเมินในภาพรวมจะเห็นไดวาระดับคะแนน มีความใกลเคียงกันทั้ง 2 ปการศึกษา และ

นอกเหนือจากผลการประเมินนี้แลวทางสาขาวิชาไดมีการจัดประชุมนิสิตรวมกับผูบริหารคณะฯ เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นของนิสิตและคณาจารยในสาขาวิชา ที่จะนำไปสูการปรับปรุงการใหบริการตางๆ ทั้งในระดับฝายงาน

สนับสนุนวิชาการ และระดับตัวบุคคล ของคณะฯ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

 

 

2.8 Student Quality and Support 

2.8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 

สำหรับในปการศึกษา 2563 หลักสูตรรวมกับคณะกำหนดนโยบายและเกณฑการรับนิสิตใหมผานระบบ 

Thai University Central Admission System (TCAS) ซึ ่งที ่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปน

ผูดูแล ดังนั้นในปการศึกษา 2563 เปนปที่สามที่เปลี่ยนการรับนิสิตใหมจากที่แตละมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลการรับ

นิสิตเองมาเปน ทปอ. เปนผูดูแลให  โดยระบบ TCAS มี 5 รอบ โดยเกณฑการรับนิสิตใหมมีการแจงบนเว็บไซท 

และเฟสบุค แฟนเพจ ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และสาขาการ

จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน อีกทั้งมีกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรนอกสถานที่ (Roadshow) ของคณะ

ในโรงเรียนตาง ๆ โดยที่ในปการศึกษา 2563 ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด โควิด-19 ซึ่ง

สงผลโดยตรงตอการประชาสัมพันธหลักสูตร และการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการศึกษาของนิสิต จากทุกโครงการ
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ที่มีการรับสมัครดังกลาว พบวา นิสิตใหมที่ลงทะเบียนชวงเปดภาคการศึกษาตน (หลังชวงเวลาเพิ่มถอนรายวิชา-2 

สัปดาหหลังจากเปดภาคเรียนที่ 1 / 2563) มีจำนวน 48 คน ซึ่งลดลงจากปการศึกษา 2562 จำนวน 43 คน และ

นอยกวาแผนการรับนิสิตที่แจงกองแผนงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 72 คน ทั้งนี้ทางหลักสูตรไดนำชองทางการ

รับนิสิตเขาในปการศึกษา 2563 จากตารางที่ 2.8.1 และชองทางการรับรูขอมูลหลักสูตรของนิสิต มาประชุมหารือ

และวางแผนถึงชองทางที่เหมาะสมในการประชาสมัพันธหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมชองทางการรับรูของนิสิตใหมากขึ้น 

 

ตารางที่ 2.8.1 จำนวนนิสิตท่ีรับเขาในแตละชองทาง ปการศึกษา 2563 

ชองทางการรับนิสิตเขา จำนวนนิสิต(คน) 

Admission กลาง 14 

ความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 2 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น วิทยาเขตจันทบุร ี 2 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี รอบ 3 2 

โครงการความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 1 

รับตรง 12 จังหวัด 2 

รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 4 

รับตรงท่ัวประเทศ 11 

รับตรงท่ัวประเทศ รอบ 2 5 

โครงการสงเสริมนักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีท่ีเรียน) 1 

โครงการเด็กดีศรีระยอง 2 

โครงการเพชรตะวันออก 1 

รวม 47 

 

สาขานำผลจากตารางที่ 2.8.1 และ และขอมูลชองทางในการรับรู หลักสูตรจาก AUN 2 มากำหนด

ชองทางในการประชาสัมพันธสาขาและกำหนดกลุมนักเรียนที่ตองเพิ่มชองทางในการเขาถึงในกลุมตางๆ โดยการ

ประชาสัมพันธการรับเขานิสิตจะเนนที่การประชาสัมพันธผานเว็บไซต และสื่อ Social Media เนื่องจากเปน

ชองทางในการเขาถึงกลุมนิสิต มากที่สุดโดยจากขอมูลพบวา ทั้งสองวิธีขางตนสามารถสรางการรับรูขอมูลของ

หลักสูตรไดรอยละ 64.89  

 

2.8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated 

การรับนิสิตเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 อาจารยประจำหลักสูตรประชุมหารือเพื่อกำหนดจำนวนรับ

นิสิต คุณสมบัติผูสมัครที่สอดคลองกับหลักสูตร และเกณฑสัดสวนคะแนน หลังจากนั้นประธานหลักสูตรแจงมติที่

ประชุมใหคณะฯ พิจารณาเพื่อดำเนินการสงขอมูลไปยังหนวยรับเขากองทะเบียนและประมวลผลเพื่อดำเนินการ

เกี่ยวกับการรับนิสิตใหมตอไป สวนวิธีการ ระยะเวลาในการรับสมัคร และการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบการ

รับเขาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรกำหนดวิธีการประเมินผูเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและของ

รายวิชา โดยการประชุมหารือกับอาจารยผูสอนทุกรายวิชาเพื่อหาแนวทางในการประเมินผลผูเรียนใหตรงกับผล
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การเรียนรูขางตน ต้ังแตการรับเขา การประเมินระหวางการศึกษา และการประเมินกอนจบกาศึกษา มีการกำหนด

เกณฑในการรับเขาเพื ่อใหนิสิตพรอมในการเรียนและสามารถพัฒนาตามกรอบของผลการเรียนรูที ่คาดหวัง 

Expected Learning Outcomes (ELO) ทั้ง 5 ดานไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง

ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในกระบวนการปกติงานรับเขาของทางมหาวิทยาลัย จะเปดให

นักเรียนที่สนใจยื่นใบสมัคร เมื่อนิสิตยื่นใบสมัครแลวนั้นทางงานรับเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนวา

เปนไปตามขอกำหนดของสาขา ตัวอยางเชน เกณฑคะแนนจากผูสมัครตองผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร ไมต่ำกวา 10 หนวยกิต ใน TCAS 2 และ TCAS 2-5 ไมต่ำกวา12 หนวยกิต เพื่อเปนการกำหนด

คุณสมบัติเบื้องตนวานิสิตจะสามารถพัฒนาตามกรอบของ ELO ไดในดานของ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรู และดานทักษะทางปญญา หลังจากผานรอบแรกงาน

รับเขาจะเปดโอกาสใหนักเรียนที่ผานเกณฑเขารับเขาสัมภาษณเพื่อศึกษาตอกับอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อเปน

การคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาตามกรอบของ ELO ไดในดานของ คุณธรรมจริยธรรม และ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 จากเกณฑการรับเขาที่ไดใชในปการศึกษา 2563 มีนิสิตใหมที่ผานคัดเลือกและเขาศึกษาทั้งหมด 47 คน  

โดยไดประเมินผลการกำหนดเกณฑดังกลาว พิจารณาจากจำนวนของนิสิตที่คงเหลืออยูเมื่อสิ้นภาคจากผลจะเห็น

ไดวานิสิตที่รับเขาดวยเกณฑดังกลาวในปการศึกษา 2563 มีนิสิตที่มีสถานะคงอยู ณ สิ้นสุดปการศึกษาที่ ที่หน่ึง 

42 คน คิดเปนรอยละ 93.62 โดย แบงเปนนิสิตที่ตกออกจากหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ สาเหตุในการลาออก

นับตั้งแตสิ้นสุดเทอมที่ 2 ของปการศึกษา 2563 พบวามีนิสิตที่คะแนนสะสมไมถึงเกณฑ 2 คน คิดเปนรอยละ 

4.26 และนิสิตลาออกเนื่องจากเหตุผลสวนตัว 3 คนคิดเปนรอยละ 6.38 จากขอมูลดังกลาวคณาจารยในหลักสูตร

ไดหารือ และลงความเห็นวาหลักสูตรยังคงใชเกณฑในการรับเขาของปการศึกษา 2563 คงเดิมเพื่อที่จะใหได

นักเรียนที่มีความเหมาะสมตอการศึกษาของหลักสูตรตอไป 

 

2.8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

หลักสูตรมีระบบหนวยกิต และมีการประเมินผลการเรียนดวยระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น 

โดยมี มีคาระดับขั้น A –F และมีการจัดแผนการเรียนใหนิสิตแตละชั้นป โดยมีหนวยกิตในแตละภาคการศึกษาไม

ต่ำกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 21 หนวยกิต โดยจัดตารางสอนใหมีกลุมวิชาทั้งวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกนและ

วิชาเอกในสัดสวนที่เหมาะสม โดยมีการประชุมการจัดตารางสอนกอนกำหนดการ นิสิตสวนใหญของหลักสูตร

สามารถจบตามเวลา สวนที่ยังไมจบตามเวลาเปนนิสิตที่ยายมาจากสาขาอื่นหรืออาจยังไมสามารถสอบผานไดใน

บางรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการติดตามความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต โดยผานอาจารยผูสอน และระบบ

ประเมินผลการเรียนรูภายหลังจากจบภาคการศึกษา อีกทั้งอาจารยที่ปรึกษายังสามารถติดตามผลการเรียนของ

นิสิตไดจากระบบทะเบียน (https://reg.buu.ac.th/) เมื่อพบนิสิตมีสถานสภาพที่ไมปกติ เชน รอพินิจ อาจารยที่

ปรึกษา จะนัดใหนิสิตในกรณีดังกลาวมารวมหารือเพื่อชวยเหลือ ใหคำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและปญหาสวนตัว 

อีกทั้งทางหลักสูตรจัดตารางเรียนของนิสิตใหเรียนกับอาจารยในสาขาในทุกภาคการศึกษา และมีการจัด Home 
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room นิสิตในสาขา พบอาจารยที่ปรึกษา เทอมละ 1 ครั้ง เพ่ือกำกับและติดตามนิสิต โดยสัดสวนของนิสิตปจจุบัน

ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกวา 2.00 คิดเปนสัดสวน ดังตารางที่ 2.8.2 จะเห็นวาจำนวนนิสิตในแตละช้ันปมีรอยละของนิสิตที่

มีเกรดเฉลี่ยต่ำกวา 2 ลดลง สืบเน่ืองจากทางคณาจารยของสาขาตรวจสอบและนัดประชุมกับนิสิตกลุมเสี่ยงเหลาน้ี

เพ่ือสอบถามถึงสาเหตุของปญหาและรวมกันชวยหาแนวทางแกไขปญหาใหกับนิสิต 

 

ตารางที่ 2.8.2 จำนวนและรอยละของนิสิตท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 2.00   

ชั้นปที่ จำนวนนิสิต เกรดต่ำกวา 2.00 คิดเปนรอยละ 

1 47 5 10.64 

2 82 0 0.00 

3 79 0 0.00 

 

 คณะดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต โดยมีระดับความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาทาง

วิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตสามารถเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรในป

การศึกษา 2563 อยูที่ 3.99 (ระดับดี) โดยระดับความพึงพอใจอยูใน ระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการ

ดูแลนิสิตของสาขา 

 

2.8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability 

 หลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจำชั้นป โดยขึ้นอยูกับสัดสวนของนิสิตในแตละ

ชั้นปเพื่อทำหนาที่ดูแลพฤติกรรมการเรียน ปญหาเกี่ยวกับการเรียนและคอยใหคำแนะนำดานการเรียนแกนิสิต 

โดยอาจารยที่ปรึกษาจะกำกับดูแลนิสิตตั้งแตชั้นปที่ 1 กระทั้งนิสิตจบการศึกษาในชั้นปที่ 4  โดยใชเวลาในชวง

กอนเริ่มเรียนหรือหลังเลิกเรียนพูดคุยสอบถามนิสิตถึงปญหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาตางๆ นอกจากนี้อาจารย

ที่ปรึกษาทางวิชาการยังมีการสอบถามถึงพฤติกรรมการเรียนของนิสิตจากอาจารยผูสอนทานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงนิสิตที่มีปญหาในดานการเรียน อีกทั้งคณะฯไดกำหนดใหอาจารยทุกคนมี Office hours 4 ช่ัวโมง/ สัปดาห เพ่ือ

เปดโอกาสใหนิสิตที่ตองการคำแนะนำ หรือตองการขอคำปรึกษาดานการเรียนมาพบเพื่อใหคำปรึกษา รวมถึงการ

ใหคำปรึกษาผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ Facebook และ Line ทางหลักสูตรไดมีการจัดทำ

แบบสอบถามเพ่ือประเมินทางดานการใหคำปรึกษาทางวิชาการจากอาจารยผูสอน  

  ทางหลักสูตรไดจัดชุดโครงการตางๆตามตารางที่ 2.8.3  เพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีพัฒนาการทางดาน

ความคิดและปญญา เพื่อพรอมตอการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทั้งนี้ในปการศึกษา 2563 ทาง

หลักสูตรตองยกเลิกโครงการ  3 โครงการไดแก โครงการศึกษาดูงานการคาชายแดนไทย-กัมพูชา (นิสิตชั้นปที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ณ ทาเรือแหลมฉบัง ประจำป

การศึกษา 2562 (นิสิตชั้นปที่ 2) และโครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน ณ ทาอากาศยาน และโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2562 (นิสิตชั้นปที่ 3) อันเนื่องจาก

สถานการณการเกิดโรคระบาด COVID-19 โดยในทุกกิจกรรมสาขาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะขอนิสิตตาม Learning 

Outcomes (LO) และเปดโอกาสใหนิสิตทุกคนที่สนใจสามารถเขารวมในกิจกรรมตางๆ ไดเสมอ 
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 หลักสูตรกำหนดใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไดแก วิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝกงาน 

ซึ่งการดำเนินการในวิชาสหกิจศึกษา นิสิตทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาในการใหคำปรึกษาการดำเนินการโครงการ 

อาจารยประจำหลักสูตรประชุมมอบหมายงานใหดูแลนิสิต มีการจัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนที่เชิญ

ผูประกอบการมาแบงปนประสบการณ มีการนำเสนอโครงการที่ไดดำเนินการใหกับสถานประกอบการ เพ่ือใหนิสิต

รุนนองไดเขาใจในลักษณะงานตามอาชีพ  

 

ตารางที่ 2.8.3 ขอมูลความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรของคณะกับโครงการของสาขาวิชา  

ยุทธศาสตร กลยุทธ ชุดโครงการ โครงการ 

การพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

 

 

 

 

การพัฒนาทักษะ

ของนิสิตในดาน

วิชาการ ให

เหมาะสมกับ

มาตรฐานอาชีพ

ของแตละ

สาขาวิชา 

สงเสริมนิสิต

พัฒนาทักษะใน

สาขาอาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

 

การพัฒนาทักษะนิสิตดานวิชาชีพของหลักสูตร 

ประกอบดวย 

- สัมมนาวิชาชีพดานโลจิสติกส ประจำปการศึกษา 2563 

- โครงการสงเสริมนิสิตเพ่ือการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

- โครงการแขงขันโจทยปญหาทางดานโลจิสติกส 

- โครงการศึกษาดูงานการคาชายแดนไทย-กัมพูชา (นิสิตชั้นปท่ี 1) 

- โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกสและ

การคาชายแดน ณ ทาเรือแหลมฉบัง ประจำปการศึกษา 2562 

(นิสิตชั้นปท่ี 2) 

- โครงการศึกษาดูงานสำหรับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกสและ

การคาชายแดน ณ ทาอากาศยาน และโรงงานอุตสาหกรรม 

ประจำปการศึกษา 2562 (นิสิตชั้นปท่ี 3) 

- โครงการอบรม Microsoft Excel เพื่อเตรียมความพรอมนิสิต

กอนออกไปฝกงานและสหกิจศึกษา 

 

 เน่ืองจากการเก็บขอมูลในการนิเทศนงานของนิสิตสหกิจศึกษา แบบฟอรมของสถานประกอบการ ในเรื่อง

ของ การออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในชวงภาคการศึกษาตนนั ้น ทำใหนิสิตมีโอกาสที ่จะไดเริ ่มงานกับสถาน

ประกอบการสูงขึ้น ดังนั้นทางหลักสูตรรวมตัดสินใจกับทางคณะไดขอสรุปวา นิสิตในหลักสูตรตองออกปฏิบัติสห

กิจศึกษาในชวงภาคการศึกษาปลายในชั้นปที่ 4 เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานทำของนิสิต ตั้งแตปการศึกษา 2561 

ทางคณะและหลักสูตร ไดปรับเปลี่ยนเวลาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิตจากเดิมในชวง ภาค

การศึกษาตน ของนิสิตช้ันปที่ 4 เปนชวงภาคการศึกษาปลาย ของนิสิตช้ันปที่ 4  

จากโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการประจำปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรมีผลงานนำเสนอทางวิชาการ

ที่ไดจากผลในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ใน ปการศึกษา 2563 ดังภาคผนวกที่ 4.6 แสดงใหเห็นวาผลงานในการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการอันไดมาจากการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตนั้นมีการพัฒนาคุณภาพของงานเพ่ิม

มากขึ้นจากปการศึกษา 2562 ซึ่งในปการศึกษา 2563 มีการตอบรับบทความเพื่อเผยแพรผลงาน proceeding 

ทั้งหมด 9 ฉบับ โดยจำนวนผลงานที่เผยแพรเพ่ิมขึ้น รอยละ 180 ทั้งน้ีทางสาขายังคงพัฒนานิสิตใหไดรับคำปรึกษา

ทางวิชาการ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากโครงการตางๆ ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเขารวมแขงขันใน

ระดับชาติจนไดรับรางวัล อันเปนผลงานเชิงประจักษ  ตอไปใหมากขึ้นตอไป 
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2.8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 

and research as well as personal well-being 

หลักสูตรมีการประชุมหารือ และสำรวจความตองการของคณาจารยเกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

ที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนใหกับคณาจารยและนิสิตในแตละปการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของคณาจารยและนิสิต มาพิจารณาในการเสนอความตองการใหกับคณะ 

เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการจัดหาตามความเหมาะสม 

 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีมีระบบการบริหารในลักษณะรวมศูนย โดยมีกองบริหารวิทยาเขต 

ใหบริการในดานตางๆ รวมถึงจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต หองสมุด ระบบสารสนเทศ หองปฏิบัติการทางภาษา โดยนิสิต

สามารถเขาถึงใชบริการของหองสมุด ระบบเครื ่อขายอินเทอรเน็ต ระบบ WIFI ที ่ครอบคลุมพื ้นที ่ภายใน

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้หองสมุดยังมีบริการ ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสำหรับการคนควา

เอกสารจากแหลงตางๆ มีเจาหนาที่ใหการดูแลในแตละสวน เชน งานอาคารสถานที่  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

เปนตน โดยที่คณาจารยและอาจารยประจำหลักสูตร ชวยกันตรวจสอบความพรอมในการใชงานของอุปกรณ 

เครื่องมือ คอมพิวเตอรอยางสม่ำเสมอ และแจงเจาหนาที่ซอมบำรุงเมื่อพบความเสียหายฯลฯ  ดำเนินการตอไป  

 การจัดบรรยากาศการเรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม และจิตใจ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรีมีอาคาร

กิจกรรมนิสิตเพื่อใหนิสิตสามารถใชเปนสถานที่ในการทำกิจกรรมตางๆ เชน การติวหนังสือ การประชุมเพื่อเตรยีม

กิจกรรมโครงการ นอกจากนี้วิทยาเขตฯ ยังมีสถานที่ออกกำลังกาย ไดแก สวนสาธารณะ สระวายน้ำ สนาม

ฟุตบอล และโรงยิม เพื่อใหนิสิตไดทำกิจกรรมสันทนาการตามความชอบของตน และในแตละหอพักของวิทยาเขต

ฯ ยังมีหอง Common room ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเชน เครื่องปรับอากาศ ทีวี ระบบ WIFI เพ่ือใหนิสิตมีพ้ืนที่

ในการอานหนังสือ พบปะพูดคุย ทำกิจกรรม และผอนคลายนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ในทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย 

มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย ของอาคาร สถานที่ ชีวิต และทรัพยสิน ภายในมหาวิทยาลัย 

 ดานสุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดใหมีสนามกีฬา และชองทางเพื่อใหนิสิตและ

บุคลากรใชวิ่งออกกำลังกายในชวงเย็น อีกทั้งหองพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย โดยมีพยาบาลประจำในชวงเวลา 

18.00-21.00 น. ของทุกวัน เพื่อดูแลรักษานิสิต คณาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนนอกเวลา

ปฏิบัติการ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแก นิสิต คณาจารย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในการรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน กอนที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาล ตามสิทธิการดูแลรักษาพยาบาลตอไป และในปการศึกษา 2563 อาจารย

ลักษมณ บุญมา ไดเขารับการอบรม ออนไลนเรื่องเทคนิคการจัดการภาวะซึมเศราและความวิตกกังวลในเด็กวัยรุน 

เพ่ือเปนที่ปรึกษาและหาแนวทางแกไขใหกับนิสิต 

นอกจากนั้นแลว ผูบริหารของคณะ และคณาจารยในสาขาไดรวมมือกันในการเขาไปถายทอดถึงแนวคิด 

การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในดานตาง ๆ ซึ่งจากการ

ดำเนินการทั้งหมดของสาขาวิชาและคณะ ไดสงผลใหมีผลการประเมินผลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ของนิสิต ดังตาราง 2.8.4 และทางสาขาไดกำหนดคาเปาหมายระดับของความพึงพอใจในปการศึกษา 2564 ไวที่ 

4.00 เพ่ือเปนเปาในการพัฒนาของสาขาตอไป 
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ตารางที่ 2.8.4 ความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2559 3.95 

2560 3.82 

2561 4.45 

2562 4.10 

2563 3.88 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 

 

ตารางที่ 2.8.5 การรับเขาของนิสิตในหลักสูตร (ใชไดกับหลักสูตรทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 

ปการศึกษา 

จำนวนผูสมัคร 

(No. 

Applied) 

จำนวนท่ีประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผูมีสิทธิเขา

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนท่ี

ลงทะเบียน 

(No. 

Enrolled) 

จำนวนนิสิต 

ณ สัปดาหแรกของภาค

การศึกษา (เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2560 178 120 105 105 105 

1/2561 96 120 88 88 87 

1/2562 102 120 97 91 91 

1/2563 95 120 47 47 46 

หมายเหตุ: 1. ระดับบัณฑิตศึกษาไมตองกรอกชองสุดทาย ใหใสคำวา N/A 

  2. แหลงขอมูล ณ งานรับเขาศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

 3. ขอมูลจาก https://reg.buu.ac.th/registrar/instructor.asp 

 

ตารางที่ 2.8.6 จำนวนนิสิตในแตละชั้นป 

ป

การศึกษา 

จำนวนนิสิต 

รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 > ป 4 

ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย ภาคตน ภาคปลาย 

2560 105 100 107 107 116 116 138 138 1 1 462 

2561 87 85 99 99 104 104 115 115 0 0 403 

2562 91 85 80 79 99 99 106 106 2 1 370 

2563 46 44 82 80 79 79 99 98 6 1 302 

หมายเหตุ: 1. แสดงขอมูลเปนภาคการศึกษา ณ สิ้นสัปดาหท่ี 1 ของทุกภาคการศึกษา 

  2. ในชองรวม ใหนับรวมจำนวนนิสิตเฉพาะภาคปลายของทุกปการศึกษา 

  3. ขอมูลจาก https://reg.buu.ac.th/registrar/instructor.asp 

 

 

 

 

 

https://reg.buu.ac.th/registrar/instructor.asp
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2.9 Facilities and Infrastructure 

2.9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

 

ตารางที่ 2.9.1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานอุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

หัวขอประเมิน 

คาเฉลี่ยประจำปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนิสิต 3.64 3.60 3.59 

 

 จากการประเมินจะเห็นวาผลการประเมินของผูเรียนในตารางที่ 2.9.1 ในป 2563 โดยภาพรวมยังคงอยูใน

ระดับดี  แตมีแนวโนมที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้นทางสาขาจะดำเนินการประชุมเพื่อหาวิธีแกไขและปรับปรุง

พัฒนารวมกับทางคณะและมหาวิทยาลัยตอไป และอาจจะเกิดจากประเด็นในการเรียนการสอนออนไลน ทำให

คะแนนการประเมินในปการศึกษาที่ผานมาลดลงเล็กนอย เนื่องจากในปการศึกษา 2563 ทางสาขาไดจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 และนิสิตไมไดใชหองเรียนของทางมหาวิทยาลัย 

 

2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research 

หองสมุดมีหนังสือคอนขางเพียงพอสำหรับผูเรียน ซึ่งในกรณีที่หนังสือที่ผูเรียนตองการมีอยูที่สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา ทางหองสมุดวิทยาเขตมีระบบที่ผูเรียนสามารถยืมขามวิทยาเขตได ทั้งนี้ ยังไดมีการจัดซื้อ

หนังสือ ตำราเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพ่ือใหพอเพียงตอความตองการของนิสิตและมีความทันสมัยมาก

ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ทางหองสมุดยังไดมีการจัดบริการคอมพิวเตอร สื่ออิเล็กทรอนิกส ใหนิสิตสามารถสืบคนขอมูล

และหาความรูเพ่ิมเติมได โดยที่หองสมุดของมหาวิทยาลัยจัดทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอตอความตองการ โดย

ดวยคะแนนความพึงพอใจจากตารางที่ 2.9.2 ยังคงอยูในระดับดี แตก็มีแนวโนมที่จะลดลงบาง 

 

ตารางที่ 2.9.2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานหองสมุด 

หัวขอประเมิน 
คาเฉลี่ยประจำปการศึกษา 

2561 2562 2563 

หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนิสิต 3.79 3.74 3.70 
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ภาพที่ 2.9.1 ตัวอยาการปรับปรุงหองสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 สาขานำผลการประเมินดังกลาวมาวางแผนปรับปรุงและพัฒนา รวมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี และดวยปการศึกษา 2563 อยูในชวงการระบาดของโรคโควิด-19  ทำใหนิสิตและคณาจารยตองจัดการ

เรียนการสอนในชองทางออนไลนเปนสวนใหญ ดังนั้นทางวิทยาเขตจันทบุรีไดปรับปรุงหองสมุดใหทันสมัยมากขึ้น

โดยปรับรูปแบบใหเปน Co-working space มีหองประชุมกลุมยอย และมุมอานหนังสือมากยิ่งขึ้น เพื่อปรับตัวให

เหมาะสมกับยุคสมัย และสาขาจัดประชุมเพื่อขอซื้อหนังสือเพิ่มเติม  ใหสอดคลองกับรายวิชาที่เปดสอนและ

ทันสมัยกับหลักสูตร 

 

2.9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research 

 สำหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซึ่งหลักสูตรมีหองคอมพิวเตอรหลัก 2 หอง ไดแก  

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแบงออกเปน 2 หอง โดยหองที่ 1 มีจำนวนคอมพิวเตอร 62 เครื่อง และหองที่ 

2 มีจำนวนคอมพิวเตอรจำนวน 70 เครื่อง ซึ่งเพียงพอตอการจัดการเรียนการเรียนรู  

2. หองบริการคอมพิวเตอรสำหรับศึกษานอกเวลา คนควาดวยตัวเอง ทำวิจัย และทำโครงงานคอมพิวเตอร 

หองดังกลาวไดแบงออกเปน 2 หองยอย ไดแก หองแรกมีคอมพิวเตอรตั้งโตะสำหรับใหบริการแกนิสิต 

และอีกหองสำหรับใหนิสิตนำเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคมาใชงานเอง โดยจัดเตรียมโตะและระบบเช่ือมตอ

เครือขายอินเทอรเน็ตไวใหใชทั้งระบบสายและไรสาย  

 จากการใหทรัพยากรในหองคอมพิวเตอรดังกลาวพบวามีปญหาในเรื ่องความลาสมัยของเครื ่อง

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และความเร็วของระบบเครือขาย ดังน้ันในเบ้ืองตนทางหลักสูตรไดประสานงานกับผูมีสวน

เกี่ยวของเพ่ือเสนอการปรับปรุงหองดังกลาว 
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ตารางที่ 2.9.3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอน และการวิจัย  

หัวขอประเมิน 

คาเฉลี่ยประจำปการศึกษา 

2561 2562 2563 

1. หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนิสิต 3.56 3.50 3.59 

2. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรูและเพียงพอตอนิสิต 3.53 3.46 3.58 

คาเฉลี่ย 3.5 3.5 3.6 

 

2.9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 

to support education and research 

ทางวิทยาเขตไดมีการจัดระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงขอมูลผาน

ระบบ WIFI ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย แตยังมีการปรับปรุงสัญญาณใหครอบคลุมพื้นที่บริเวณ

อาคารเรียนตางๆ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดมีจัดซื้อลิขสิทธิ์ software และระบบที่จำเปนตอการวิจัย เชน 

SPSS , Microsoft office, Echo360, LMS, BUU Google Drive ใบขน รายงานผลการสอนออนไลนและยังมี

พิจารณาการวางแผนจัดซื้อลิขสิทธ์ิ software และระบบเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสเพ่ิมขึ้น 

 

2.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented.   

ในดานมาตรฐานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยนั้น คณะฯ รวมกับ วิทยาเขตจันทบุรี ได

ดำเนินการตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพใหเปนไปตามหลักสากล อยาง

ตอเน่ือง เชน 

1. ดานความปลอดภัยตอสินทรัพย มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในจุดตาง ๆ ตลอด 24 ชม. การติดต้ัง

กลองวงจรปด รวมถึงมีการตรวจตราจากเจาหนาที่ตำรวจในเวลากลางคืน 

2. ดานอัคคีภัย มีการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรรวมเปนกรรมการ ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอย

ตรวจตราความพรอมใชงานของอุปกรณอยูเสมอ 

 สำหรับการปฏิบัติการของหลักสูตรนั้น ไดทำการสำรวจนิสิตที่มีความตองการจำเปน เปนพิเศษตอสิ่ง

อำนวยความสะดวก ซึ่งไมพบวามีนิสิตคนใดที่จำเปนตองไดรับการบริการทางกายภาพเพ่ิมเติม 

 ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดปรับการเรียนการสอนใหยืดหยุนมากย่ิงขึ้นโดยใชวิธีการเรียนการสอนใน

รูปแบบผสมผสานทั้งในที่ตั ้งและในรูปแบบออนไลน ใหนิสิตสามารถเลือกชองทางการเรียนได เนื่องจากในป

การศึกษาที่ผานมามีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และในสวนของนิสิตที่ไมสามารถเขามาเรียนในชั้นเรียนได

เนื่องจาก ประสบอุบัติเหตุ 3 กรณีและตั้งครรถ 1 กรณี นิสิตสามารถที่จะเรียนพรอมกับเพื่อนในชั้นเรียนไดใน

รูปแบบ ออนไลน 
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2.10 Quality Enhancement 

2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development 

จัดหลักสูตรฯ วางแผนใหมีระบบการออกแบบและพัฒนาโดยครอบคลุมถึงขอมูลนำเขา กระบวนการ และ

ผลลัพธ ดังน้ี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน พ.ศ. 2554 ปรับปรุงเปน

หลักสูตรฯ พ.ศ. 2559 โดยใชในปจจุบัน และกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2564 การพัฒนาและ

ออกแบบหลักสูตรฯ ผลจากการวิเคราะหขอมูลการปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต นิสิต ศิษย

เกา นักเรียน/ผูปกครอง และคณาจารย รวมกำหนดผลการเรียนรูในภาพรวม ตลอดหลักสูตรตาม AUN-QA 

criterion 1 และอาจารยประจำประชุมเสนอแนวคิดกำหนดผลการเรียนรูในระดับรายวิชา และนำขอมูลที่ได

ทั้งหมดมาพัฒนาหลักสูตร ตามรูปภาพที่ 2.10.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10.1 ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

  

ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 

เก็บขอมูลจากนิสิตชั้นปท่ี 1 

(หลักสูตร 2559)  

 

เก็บขอมูลจากนิสิตชั้นปท่ี 1 

(หลักสูตร 2559)  

(ป 2559) 

เก็บขอมูลบัณฑิต        

(หลักสูตร 2554)  

 

(ป 2560) 

เก็บขอมูลจาก

นิสิตชั้นปท่ี 1-4 

(หลักสูตร 2559) 

  

เก็บขอมูลจาก

นักเรียน/

ผูปกครอง  

 

เก็บขอมูลจาก

บัณฑิต   

(หลักสูตร 2554) 

 

เก็บขอมูลจาก

ผูใชบัณฑิต 

(หลักสูตร 2554) 

 

เก็บขอมูลจากอาจารย

ผูสอน และสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพดานโลจิสติกส   

 

(ป 2561) 

(ป 2562) เก็บขอมูลจากผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมและ

วิเคราะหตอเนื่อง 

กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี (มคอ1) และ

วิสัยทัศน พันธกิจ คุณสมบัติ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

แตงตั้ง 

คณะกรรม

การพัฒนา

หลักสูตร 

 

แตงต้ัง 

คณะกรรมการ

วิพากษ

หลักสูตร 

 

เขาสู

กระบวนการ

เสนอหลักสูตรป 

2564 

 
คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติหลักสูตรฯ (ป 2563) 
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รวมถึงเขาสูกระบวนการตรวจหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดในภาคผนวกขอ [5] กระบวนการ

ตรวจหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา และจากการสำรวจกลุมผูมีสวนไดสวน

เสีย สามารถสรุปสาระสำคัญของความตองการและความคิดเห็นปอนกลับแตละกลุมดังน้ี   

 

ตารางที่ 2.10.1 ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตรปการศึกษา 2563 

ลำดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคิดเห็นปอนกลับ 

1 นักเรียน/ผูปกครอง มีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา สามารถงานทำไดจริง รวมถึงหลักสูตรสามารถปลูกจิตสำนึก

ความดี คุณธรรมจริยธรรม คิดเปนและเอาตัวรอดไดนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

2 นิสิต ปรับหลักสูตรฯ ใหทันกับสถานการณโลกปจจุบัน เนนการปฏิบัติจริง  

3 ศิษยเกา การพัฒนาภาษาอังกฤษ (การพูด การเขียน การโตตอบในชีวิตประจำวันและใชในการทำงาน 

เชน การเขียนอีเมล) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Excel เนนการปฏิบัติจริงใหมาก

ที่สุด การฝกอบรมในดานวิชาชีพเกี่ยวของกับโลจิสติกส ตลอดจนจิตวิทยาการรับมือกับ

ความกดดันในการทำงานแตละดานในสาขาท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส 

4 ผูใชบัณฑิต การพัฒนาตนเองรอบดาน (Multiple Skill) เพ่ือประโยชนขององคกรและตนเอง 

   

จากตารางความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียพบวามีความตองการในทิศทางเดียวกันตอการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรคือ ตองการหลักสูตรฯที่เนนความรูในศาสตรโลจิสติกส ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน

ทักษะในการดำรงชีวิต (Soft Skill) สูการพัฒนาผูเรียนรอบดาน และการแสดงความคิดเห็นในความพึงพอใจของผู

มีสวนไดสวนเสียในการปรับปรุงหลักสูตรดังตารางที่ 2.10.2   

 

ตารางที่ 2.10.2 ผลความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียปการศึกษา 2563 มาใชในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรฯ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ผูใชบัณฑิต 

 

คณะฯ ดำเนินการสำรวจความตองการบัณฑิตของตลาดแรงงานจำแนกตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 5 

ดาน โดยสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (ความคาดหวัง) หลักฐานจากผูใชบัณฑิตสาขาการ

จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน แสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถามผูใชบัณฑิต (สำรวจโดย

คณะฯ) ปการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี ่ยความพึงพอใจอยู ที ่ 3.72 จากผู ตอบแบบสอบถาม 6 คน 

เปาหมาย > 3.90 (คะแนนอยูในชวง 1-5)  

ศิษยเกา 

 

คณะฯ ไดมีการดำเนินการสำรวจผลสะทอนของศิษยเกา ตอหลักสูตร ฯ ในดาน การบริหารหลักสูตร 

การจัดแผนการศึกษาและรายวิชาของหลักสูตร คุณภาพอาจารย ผูสอน และการจัดการเรียนการสอน

กลุมสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน จากขอมูลแสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถามป

การศึกษา 2563 พบคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 เปาหมาย > 3.90 

อาจารย 

 

คณะมีการแตงตั้งอาจารยในสาขาการจัดการโลจิสติกสและบริหารธุรกิจ เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

นำขอมูลจากการสอนปการศึกษากอนหนามาปรับปรุงหลักสูตร และวิเคราะหขอมูลแสดงความคิดเห็นในการ

ประชุมปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร เอกสารอางอิงจากรายงานการประชุมคณาจารยสาขาการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

นักวิชาการ คณะฯ ไดแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสมาเปนคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร และวิพากษหลักสูตร จากขอมูลแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะ เอกสารอางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

นิสิต 

 

- แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินผลการเรียนการสอนโดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ

รายวิชามีผลมากกวา 3.51 ขึ้นไป และตั้งคาเปาหมายเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ปการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยูท่ี 4.3 เอกสารอางอิงจากรายงานการทนสอบ 

- การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ในปการศึกษา 2560 2561 2562 และ 2563 อยู ที ่ 3.82 4.45 4.10 และ 3.88 ตามลำดับ 

เปาหมาย > 3.90 และสิ่งสนับสนุนการเรียนออนไลน (เนื่องจากสถานการณโควิด-19) ปการศึกษา 

2563 คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.32 

 

หลังจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 2559 เปนเวลา 4 ป ในปลายปการศึกษา 2562-63 สาขาได

ทบทวนดำเนินการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตร โดยเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห จากขอมูลการปอนกลับ

ของผูมีสวนไดสวนเสีย คณะฯและสาขาฯ พิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของและกำหนดแบบสอบถามให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลจากการปอนกลับของผูมีสวนไดสวน

เสีย สาขาฯ ไดกำหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต ผูประกอบการดานโลจิสติกส ศิษยเกา และนิสิต

ปจจุบัน และจากการวิเคราะหขอมูลปอนกลับจากศิษยเกา หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย

อยางตอเนื่องและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยสาขาไดมีการเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามเปน

ปแรกเพื่อสำรวจความพึงพอใจของศิษยเกาในป 2560 มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.76 (ระดับดี) ในป 2561 มีคาเฉลี่ยเพ่ิม

ขึ้นอยูที่ 3.84 (ระดับดี) ป 2562 มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยูที่ 4.04 (ระดับดี) และปการศึกษา 2563 พบคาเฉลี่ยอยูที่ 

4.00 (ระดับดี) และจากสถานการณโควิด-19 คณะฯไดเพิ่มการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนออนไลนขึ้นในป

การศึกษา 2563 คาเฉลี่ยอยูที่ 3.32 (ระดับปานกลาง) ซึ่งผลเมื่อตรวจสอบการใชขอมูลความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสียโดยรวมอยูในระดับดี แตพบผลของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูออนไลนโดยเริ่มประเมินปการศึกษา 2563 

อยูในระดับปานกลาง พบสาเหตุสวนใหญนิสิตขาดอุปกรณประกอบการเรียน สัญญาอินเตอรเน็ตที่สวนใหญเรียน

จากบาน สงผลใหในปถัดสาขาฯจะประชุมรวมกับคณะฯเพื่อหารูปแบบสนับสนุนอุปกรณการเรียนออนไลนเพ่ือ

ประโยชนแกนิสิตสวนรวม ตลอดจนปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อการสอนใหนาสนใจมากขึ้น รวบถึงผลปอนกลับ

จากผูมีสวนไดสวนเสียพบวาขอมูลในปการศึกษา 2563 ตองปรับปรุงชองทางการกระจายขอมูลใหทั่วถึงแกผูใช

บัณฑิตและศิษยเกาเนื ่องจากขอมูลตอบกลับไดจำนวนนอยสงผลใหผลการประเมินขาดความเชื ่อถือซึ ่งจะ

ดำเนินการปรับปรุงชองทางสื่อสารปญหาน้ีในปถัดไป  

 

2. 10. 2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement 

 กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรกำหนดนโยบายใน 

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ Backward Curriculum Mapping เพ่ือเปนการออกแบบหลักสูตรที่ 

สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร ดังน้ี 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตาม รวบรวม และจัดเก็บเอกสารประกอบการประเมินผลใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหลักสูตร ตาม มคอ. 2 เชน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ผลการประเมินคุณภาพการ

สอนของอาจารยผูสอน และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในทุกภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่

กำหนด และผลประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทในการปรับปรุงหลักสูตรดังตารางที่ 2.10.2 

ในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชาในทุกภาคการศึกษา ใหนิสิตไดประเมินการ

เรียนการสอน ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดรับผลสะทอน และสามารถนำผลมาวิเคราะหและนำไปพัฒนาการ

เรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนี้สาขาไดดำเนินการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับศิษยเกา 

และ นิสิตปจจุบันเพ่ือพัฒนารายละเอียดของรายวิชาโดยขอใหศิษยเกาแสดงความคิดเห็นในรายวิชาที่ปรับปรุงจาก

หลักสูตร 2554 มาเปนหลักสูตร 2559 ของนิสิตปจจุบัน สรุปผลการวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต และการ

ดำเนินการประชุมกลุมยอย (Focus Group) กับนิสิตปจจุบันที่กำลังเรียนในหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรยอยให

สอดคลองกับผูเรียนยิ่งขึ้น สรุปผลการวิพากษหลักสูตรจากนิสิตปจจุบันรวมถึงขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดจากการ 

Focus Group อีกดวย ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2561 สาขาจะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรยอยตอไปในกลุมที่ 3) ผูใช

บัณฑิต และ 4) สมาคมวิชาชีพ ตอไป ซึ่งจะทำใหสาขาสามารถปรับปรุงหลักสูตรยอยเพ่ือใหครอบคลุมและทันสมยั

ไดในปการศึกษาหนา โดยผลของหลักสูตรป 2559 ที่บกพรองจากการเรียนในเนื้อหาที่มากเกินไปยังไมตอบโจทย

ตอสถานการณปจจุบัน นำไปสูพัฒนาหลักสูตร โดยกำหนด PLOs ของหลักสูตร และกำหนดรายวิชาซึ่งแตละ

รายวิชาจะตองรอบรับ PLOs อยางนอย 1 ขอ จากนั้นจึงจัดทำ PLOs Breakdown เพื่อเรียงลำดับรายวิชาที่ควร

เรียนกอนหลังและสุดทายคือการจัดทำ Curriculum Mapping ตามหลักการ Backward Curriculum Mapping 

ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะใชบังคับในปการศึกษา 2564 ประกอบไปดวยผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3 ระดับ 

ไดแก (ก) General Education Learning Outcomes (GELOs) ของกลุมวิชาศึกษาทั่วไป (ข) Program Learning 

Outcomes (PLOs) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ (ค) File Learning Outcomes (FLOs) โดยปรับปรุงเนน

รายวิชาการปฏิบัติ การเรียนการสอนแบบ WCIE การใชภาษาในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ

กับการประเมินคุณภาพหลักสูตรปที่ผานมาคณะกรรมการไดใหแนวทางในการตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียน

การสอนนั้นสอดคลองกับ PLOs ของหลักสูตรหรือไมดวยการทวนสอบออนไลนตามรายวิชา ในปการศึกษา 2563 

หลักสูตรทบทวนกระบวนการทวนสอบ โดยการพิจารณาจาก มคอ.3 และมคอ.5 ที่อาจารยผูสอนจัดทำและบันทึก

ในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย  

 

2. 10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 

 อาจารยประจำหลักสูตรทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.5 เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน

ในแตละภาคการศึกษา ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยซึ่ง มคอ.5 แสดงผลการจัดการเรียนการ

สอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำใหเกิดผลการเรียนรูของรายวิชา การพิจารณาขอ

วิพากษที่สำคัญจากผลการประเมินโดยผูเรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในครั้งตอไป โดย

ขอมูลใน มคอ.5 นำไปสูการจัดทำ มคอ.3 ของรายวิชาน้ันในการจัดการเรียนการสอนครั้งถัดไป ยกตัวอยางเชน  
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รายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 -ปรับวิธีการสอนโดยเนนการเรียงลำดับการฝกทักษะจาก การฟง การพูด การอานและการเขียน ในหัวขอ

ที่เกี่ยวของกัน โดยใหฝกการฟงซ้ำๆ แลวออกเสียงตามที่ไดยิน ใชภาพประกอบการฟงมากขึ้น สรางความเขาใจ

เปนภาพมากกวาการเนนไวยกรณ เมื่อผูเรียนมีความเขาใจแลวจึงอธิบายไวยกรณในภายหลัง  

 -สงเสริมใหเรียนรูดวยการลองผิดลองถูก ลดความกลัวที่มีตอความผิดพลาด  

 -เช่ือมโยงทักษะและบทเรียนกับการใชภาษาในชีวิตจริง 

 -จัด Group session เพ่ือสรางแรงจูงใจและแรงกระตุนใหมีความกลามากขึ้น 

 -มีการประเมินผลระหวางการเรียนมากขึ้น และแบบสอบถามออนไลน 

  รายวิชา การจัดการเพ่ือการสงออกและการนำเขา  

 - มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน 

 - มีการฝกปฏิบัติการทำใบตราสงสินคารูปแบบออนไลน การหาพิกัดอัตราศุลากร และการคำนวนณราคา

ศุลกากร เพ่ือใหนิสิตไดเขาใจการปฏิบัติพิธีการนำเขา-สงออกสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 รายวิชาการจัดการการจัดหา การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง เนนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ภาษาอังกฤษมากขึ้น และการจัดโครงการ English Literacy Incubation Program (ELIP) เพื่อพัฒนาทักษะทาง

ภาษาของนิสิต ในปการศึกษา 2563 คณะฯ มีการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และภาษาอังกฤษใหกับนิสิตชั้นปที่ 1 เพื่อเตรียมความพรอมในวิชาดังกลาว เนื่องจากที่ผานมานิสิตมีผลการเรียน

ไมดีในรายวิชาเหลาน้ี รวมถึงมีประเมินผลโดยการสอบวัดระดับความรูพื้นฐาน (Placement Test) ใน 3 รายวิชา 

ดังกลาว พบวาระดับคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยูที่รอยละ 49.18 54.38 และ 29.90  ตามลำดับ 

 หลักสูตรฯ มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนหลังจากเรียนจบใน

หลักสูตรปการศึกษา 2563 ในรูปแบบการทวนสอบ ตามรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ภาคการศึกษาตนและปลาย ของป

การศึกษา 2563 โดยการสงแบบสอบถามออนไลนเพ่ือนำขอมูลไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 นอกจากนี้ คณะฯ ไดจัดใหมีการสอบ pre-exit-exam สำหรับนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อทดสอบความรูความ

เขาใจในรายวิชาของแตละกลุมวิชาที่ไดเรียนไปแลว พบวาผลการสอบในปการศึกษา ที่ผานมีนิสิตชั้นปที่ 4 ตาม 

AUN-QA criterion 5.1 เขาสอบจำนวน 100 คน มีนิสิตที่ผานเกณฑมาตรฐานจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

21.00 ต่ำกวาในปการศึกษา 2562 ซึ่งจะเห็นไดวาจำนวนผูสอบผานเกณฑลดลง เนื่องจากการสอบ pre-exit-

exam ไมไดถูกกำหนดไวเปนเงื่อนไขเพื่อใชในการสำเร็จการศึกษา จึงทำใหนิสิตไมเห็นถึงความสำคัญในการสอบ 

มีระยะเวลาในการเตรียมสอบไมเพียงพอ สาขาฯจึงประชุมลงความเห็นจากคณาจารยใหพัฒนากระบวนการสอบ 

pre-exit-exam เปนปการศึกษา 2564 เทอม 1 รวมกับการใหคะแนนในรายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกสและ

การคาชายแดน/ระหวางประเทศ เพื่อชี้ใหนิสิตเห็นความสำคัญในการสอบกอนจบ ซึ่งการประเมินผลเหลานี้มี

ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที ่คาดหวังดังตารางที่ 2.10.3 และเพื่อการประเมินผลยอนกลับที่ครอบคลุม 

หลักสูตรฯไดทำการสำรวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอผลกระบวนการเรียนการสอนดังตารางที่ 2.10.4 
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ตารางที่ 2.10.3 ผลการทวนสอบความสอดคลองระหวางกิจกรรมการประเมินผลผูเรียนกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ความสอดคลองระหวางกิจกรรมการประเมินผล

ผูเรียนกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

การสอบวัดระดับ

ความรูพ้ืนฐาน ป

การศึกษา 2563 

การทวนสอบ ใน

หลักสูตรปการศึกษา 

2563 

การสอบ pre-exit-

exam กับนิสิตชั้นปที่ 

4 กอนจบการศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ตระหนัก

ตอบทบาท หนาที ่ ความรับผิดชอบตอสังคมและ

ประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   

2) มีความร ู   พ ัฒนาตนเองอยางต อเน ื ่อง และ

สามารถประยุกตในการทำงานดานการจัดการโลจิ

สติกสและการคาชายแดนได 

   

3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหแบบองครวม โดย

ใช หล ักการด านโลจ ิสต ิกส และความเข าใจใน

วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานเพื่อการแกปญหา 

และประยุกตกับสถานการณได 

   

4) มีความเปนผู นำ มนุษยสัมพันธด ี และมีจิต

สาธารณะในการทำงานเพ่ือสวนรวม 

   

5) มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร และ

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี

   

หมายเหตุ: หมายถึง กิจกรรมการประเมินผลผูเรียนมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

 

ตารางที่ 2.10.4 ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันท่ีมีตอการจัดการศึกษา  

การจัดการศึกษา คาเฉลี่ย 

2560 

คาเฉลี่ย 

2561 

คาเฉลี่ย 

2562 

คาเฉลี่ย 

2563 

1. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับ

รายวิชาท่ีสอน  

4.01 4.12 4.07 4.06 

2. อาจารยสอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการ

ท่ีหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสำคัญ  

3.94 4.05 4.04 3.99 

3. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนิสิตเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางสม่ำเสมอ  

3.99 4.08 4.05 4.09 

4. อาจารยใหคำปรึกษาดานวิชาการ และการพัฒนานิสิต

ไดอยางเหมาะสม  

3.98 4.12 4.07 3.99 

5. อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนคร ู 4.09 4.10 4.18 4.04 

คาเฉลี่ย 4.00 4.10 4.08 4.03 

หมายเหตุ: คาเปาหมายปการศึกษา 2563 คือ 3.90 และแผนพัฒนาคาเปาหมายในปการศึกษา 2564 เปน 4.00 

 

จากตารางแสดงใหเห็นวา ผลสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันที่มีตอการจัดการศึกษาในปการศึกษา 

2563 มีแนวโนมลดลงแตยังคงอยูในระดับคาเปาหมายที่กำหนดไวคือมากกวา 3.90 หลังจากที่หลักสูตรฯไดทำการ
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ปรับปรุงการเรียนการสอนตามกระบวนการขางตน จึงทำใหเห็นวาหลักสูตรฯ มีทิศทางการดำเนินงานที่พัฒนา

เพิ่มขึ้นโดยตั้งเปาหมายระดับความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันในปการศึกษา 2564 ใหสูงขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรม

ตอเน่ืองเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการสราง Active Learning ปการศึกษา 2564 และจากที่

คณาจารยในหลักสูตรไดไปศึกษาการบริหารจัดการ หลักสูตรที่สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิ

สติกส มหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการการ

จัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง และวิธีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับหลักสูตรทั้ง

ภายในและภายนอกมาหวิทยาลัย นำมาสูการแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญสำหรับการเทียบเคียงเพ่ือ

การพัฒนาตอไป 

 

2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

หลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือใชในการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 โดยให

ประธานสาขาฯ เปนผูนำรองในการนำงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอนโดยกำหนดขอบเขตสิ่งที่มีตอศึกษาวิจัย

พอสังเขป และพิจารณาประกอบกับรายวิชาที่ตนไดรับหนาที่ใหจัดการเรียนการสอนเพ่ือวัตถุประสงคในการบูรณา

การงานวิจัยกับการเรียนการสอน  

ดร. อารยา สุนทรวิภาต  ผลงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การวิจัยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองของ

นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ (English Self-Learning of Business Administration Students) เพ่ือหาสาเหตุของ

ปญหาในการเรียนรูภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อเขาใจวิธีและชองทางการเรียนรูดวยตนเอง

และเพื ่อเสนอแนะวิธีการเรียนรู ดวยตนเอง (Life Long Learning) ที ่มีประสิทธภาพมากขึ ้น กลุ มตัวอยาง

ประกอบดวยนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน สาขาการตลาดและ

สาขาการเงิน จำนวน 93 คน ผลการศึกษาพบวานิสิตทั้งหมดตระหนักถึงความสำคัญของการใชภาษาอังกฤษดวย

เหตุผลเกี่ยวกับความจำเปนสำหรับการทำงานในอนาคตและการตองสื่อสารกับผูอื่น สวนปญหาสำคัญคือความ

กังวลเกี่ยวกับการอานและปจจัยทางจิตวิทยาอันไดแกความกลัวและความกังวลที่จะสื่อสารผิดพลาด เกือบ

ครึ่งหน่ึงของนิสิตที่ตอบแบบสอบถามพยายามที่จะฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดวยตนเอง และมีอีกจำนวนหน่ึงที่

ยังไมสามารถเริ่มตนดวยตนเองได ตองหาแรงจูงใจและความกลา นิสิตสวนใหญเรียนรูดวยตนเองจากสื่อ Online 

เชน Youtube สื่อเพื่อความบันเทิงตางๆ อาจารยผูสอนสามารถใชในการสอนและแนะนำใหนิสิตไดรูจักเพื่อใชใน

การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพการเรียนรูที่ดีขึ้นได 

และคณาจารยในหลักสูตรอาจารยปยาภรณ รันโนภาส และ ธนยศ กุลฑล ผลงานการวิจัยที่ผลิตในป

ปฏิทิน 2563 เรื่องการวิเคราะหปริมาณจราจรของถนนทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออก ชวงหาดคุงวิมาน-

หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและชัพพลายเชนระดับชาติครั้งที่ 3 

นำงานวิจัยบูรณาการกับเรียนการสอนรายวิชา การจัดการการขนสง (Transportation Management) ป

การศึกษา 2563/1 โดยลักษณะของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนคือ การประยุกตใชทฤษฎีการไหล

ของกระแสจราจร (Traffic Flow Theory) การสอนวิธีการแบงประเภทของรถ การวางแผนระบบควบคุม

การจราจร การออกแบบระบบการจราจร มีการคาดคะเนปริมาณการจราจร และสำหรับการสำรวจปริมาณ

การจราจรตามถนนสายตางๆ ประยุกตเทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาเปนเทคนิคที่ใชขอมูลในอดีตเพ่ือพยากรณ
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ขอมูลในอนาคต โดยขอมูลในอดีตเปนขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางตอเน่ืองเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตร

มาส หรือรายป เชน “ผลจากงานวิจัยการนำผลผลการวิเคราะหอัตราการเพิ่มปริมาณการเดินทางปปจจุบันและป

อนาคตพบวาปริมาณการเดินทางบนโครงขายถนนที่ศึกษาในป 2562 มีทั้งสิ้น 6,577 PCU/ป/ทิศทางและเปนการ

เดินทางเชื่อมติดตอภายในเขตแนวเสนศึกษาประมาณรอยละ 60 ขณะที่มีการเดินทางเขา-ออกเขตแนวเสนทาง

ศึกษาประมาณ 30 และอีกรอยละ 10 เปนการเดินทางผานแนวถนนพื้นที่ศึกษา สำหรับปอนาคตคือในป 2563 ป 

2564 ป 2565 ป 2566 และป 2567 คาดวาปริมาณจราจรดังกลาวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6,158 8,398 9,250 

10,102 และ 10,954 PCU/ปตามลำดับ มีความแมนยำสูง โดยคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณ 

(MAPE) มีคาเพียงรอยละ 0.13 เพ่ือใหนิสิตสามารถเปนแนวทางในการบูรณาการกับการบริหารจัดการระบบขนสง

ในโลจิสติกส  

พบวาการดำเนินการเปนไปตามแผนที่คาดหวังและการพัฒนาในปการศึกษา 2564 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

อยางตอเนื่องวางแผนพัฒนางานวิจัย อาทิ ความตองการของสถานประกอบการการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทค

กับการวิจัยในชั ้นเรียน เครื ่องมือในการทำงาน Excel หรือทักษะที่มีความตองการในอาชีพโลจิสติกสตาม

สถานการณปจจุบัน เปนตน ดังนั้นจึงเปนสิ่งจำเปนที่อาจารยประจำหลักสูตรตองวางแผนในการเสริมสรางทักษะ

ใหนิสิต 

 

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

and student services) is subjected to evaluation and enhancement 

 

ตารางที่ 2.10.5 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน 

3.82 3.95 3.99 4.10 4.00 

 

ตารางที่ 2.10.6 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 

คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และการคาชายแดน 

3.44 3.53 4.09 4.00 4.14 

 

 มหาวิทยาลัยบูรพาไดใหนิสิตและคณาจารยประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยา

เขตจันทบุรีไดนําผลการประเมินดังกลาวมาเพิ่มคุณภาพ หอง สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

บริการนิสิต ตาม AUN-QA criterion 9 ในขณะที่คณะไดนําผลการประเมิน ขางตน จากผลการประเมินความพึง

พอใจของนิสิตและคณาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมคีวามพึ่งพอใจเพิ่มขึ้นทุกป โดยการเพิ่มคุณภาพและสราง

หองปฏิบัติรวมถึงการเพิ่มคุณภาพและการจัดหาสิ่งสนับสนุนดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการนิสิต ทาง



72 

วิทยาเขตมีการดําเนินงานตามระบบ Plan-Do-Check-Act อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการปรับปรุงอยางเปน

รูปธรรม เชน หองสมุด และการเพิ่มการติดตั้งจุดเชื่อม สัญญาณอินเตอรเน็ตผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2563 ขอเสนอแนะดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือ ยังมีการปรับปรุงไมเพียงพอ เชน เทคโนโลยีเครือขายแบบไร

สาย (WI-FI) ยังมีสัญญาณแรงและออน สลับกันไป และครอบคลุมไมเพียงพอในแตละพื้นที่ของวิทยาเขตจันทบุรี 

และระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน นอกจากนี้หลักสูตรมีบทบาทติดตาม ใหขอมูล รวมถึงใหความ

รวมมือกับวิทยาเขตในการพัฒนาการเพ่ิมคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

2. 10. 6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

 สาขาไดรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.5 การสำรวจผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยผูสอน 

และนิสิต เปนกลไกการปอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสียและนำไปสูการประเมินหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนา

หลักสูตร ฯ ตอไป การประเมินผลไดถูกเก็บรวบรวมขอมูล ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ไวใน 

AUN-QA criterion 11.5 เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง นำไปสูการปรับรายวิชาที่ทำ

การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนิสิตปจจุบัน ตัวอยางเชน  

  โครงการกิจกรรม LBT DAY ขึ้น เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ

ในโลกเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในยุคปจจุบันรวมถึงเสริมสรางทักษะและองคความรูที่สำคัญใหแกนิสิตทุกชั้นป 

เพื่อเปนการผลักดันและกระตุนในนิสติมีความกระตือรือรน ตั้งเปาหมายในการเรียน การทำงาน และดำเนินตาม

เปาหมายที่ตนเองตั้งไว การดำเนินกิจกรรมของโครงการถูกขับเคลื่อนโดยนิสิตชั้นปที่สี่ ที่เรียนในรายวิชาสัมมนา

ดานการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน โดยนิสิตตองจัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการและจัดแสดงผลงานซึ่ง

กิจกรรมดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “BLOCK CHAIN AND SUPPLY CHAIN” และในชวงบายจะ

เปนรูปแบบการเชิญวิทยากรมาเสวนาเชิงวิชาการในหัวขอที่เกี ่ยวของกับ Block Chain เพื ่อใหความรูและ

ประสบการณในแงมุมตางๆใหแกนิสิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ชั้นที่ไดจากกิจกรรม

ดังกลาวนั้นจะตอบ ELO ทั้ง 5 ดาน นิสิตจะตองมีปที่ 1, 2, 3 และ 4 ปการศึกษา 2563 สิ่งวินัยตอตนเองในการ

ทำงาน การจะแสดงผลงานออกมาไดนั้น นิสิตจะตองศึกษาหาความรูดวยตนเอง และประยุกตใชความรูดังกลาว

ในการแสดงออกมาในรูปแบบของแบบจำลองดวยรูปแบบ Animation ซึ่งจะตองมีการทำงานกันเปนทีม ซึ่งในวัน

จัดกิจกรรมนั้น นิสิตแตละทีมจะตองมีการนำเสนอผลงานจัดดแสดงใหอาจารยและคณะวิทยากรไดฟง และเพ่ือ

การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองจึงมีชองทางการรับฟงผูมีสวนไดสวนเสีย 

  คณะกรรมการหลักสูตรฯ มีการประเมินผลจากขอมูลดังกลาว และนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ 

ดวยเปาหมายเพ่ือใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบัณฑิตแผนการดำเนินการประกอบดวย 

 1.การประเมินผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรฯ 

 2.ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยการปรับหลักสูตรฯ ยอย โดยไดเพิ ่มเติมเนื ่อหาในรายวิชาเอกเลือกให

สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและพลวัตรทางสังคม 

 3.การดำเนินการเชนน้ีอยางตอเน่ือง เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองกับความตองการชองผูมี

สวนไดสวนเสีย   
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  แนวทางในการแกไขคืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการปอนกลับของขอมูลพบปญหาจาก

การตอบกลับของผูมีสวนไดสวนเสียในผูใชบัณฑิตพบวามีจำนวนนอยทำใหผลการพิจารณาไมครอบคลุมจึงมีแนว

ทางแกไขในป 2564 คือหลังจากบัณฑิตจบการศึกษาไปภายใน 6 เดือนทางสาขาฯ จะดำเนินการติดตามผลการมี

งานทำของนิสิตจากกลุมโซเชียลมีเดียที่ต้ังไว และรวบรวมขอมูลอยางตอเน่ืองเพ่ือพิจารณาปรับปรุงอยางตอไป 

 

ตารางที่ 2.10.7 แสดงใหเห็นถึงชองทางการปอนกลับของขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบ 

ขอมูล

ปอนกลับ 

การดำเนินงาน ชื่อแบบประเมิน ชวงเวลาเก็บขอมูล แหลงการจัดเก็บ

ขอมูล 

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

ผูใชบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร

และสาขาฯ 

-การประเมินจาก

ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

            - 

https://drive.go

ogle.com/drive

/folders/1EEFIY

xW8wnRKPTik

mNTOi-

mc3Ak5fO55?u

sp=sharing 

ศิษยเกา คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร

และสาขาฯ 

-ขอมูลภาวะการมี

งานทำของบัณฑิต 

 

            

อาจารย BUU -ระบบประเมิน

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

            http://tqf.buu.a

c.th 

 

-ระบบจัดการ

ขอมูลหลักสูตร 

ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

(TQF) 

            http://assess.b

uu.ac.th 

นิสิต BUU -แบบประเมิน

ความพึงพอใจของ

นิสิตตอสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรู 

            http://assess.b

uu.ac.th 

 

2562-แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของ

นิสิตตอการเรียน

การสอน 

            http://assess.b

uu.ac.th 

-แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของ

นิสิต LBT ป

การศึกษา 2563 

            คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร 

  ผลคะแนนสอบ 

Pre-exit-exam 

            คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร 

  ผลคะแนนสอบ  

Placement 

            คณะวิทยาศาสตร

และศิลปศาสตร 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEFIYxW8wnRKPTikmNTOi-mc3Ak5fO55?usp=sharing
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2.11 Output 

2. 11. 1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement And 

2. 11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 

for improvement 

 

 หลักสูตรฯวางแผนการเก็บขอมูลการคงอยูของนิสิตตลอดปการศึกษา 2563 จากขอมูลกองทะเบียนและ

ประมวลผลของมหาวิทยาลยัเพ่ือติดตามการคงอยูของนิสิตต้ังแตป 1-4 รายละเอียดตามปรากฏในตารางที ่2.11.1  
 

ตารางที่ 2.11.1 รอยละการจบการศึกษาและรอยละการพนสภาพของนิสิตในหลักสูตร 

ปการศึกษา จำนวน 

นิสิตในรุน 

รอยละของนิสิตจบภายในระยะเวลา รอยละของนิสิตที่พนสภาพแตละชั้นป 

< 4 ป 4 ป > 4 ป 1 2 3 4 เปนตนไป 

2559 119 0 101 คน 

(85.00%) 

4 คน 

(3.37%) 

12 คน 

(10.08%) 

0 1 คน 

(0.84%) 

0 

2560 105 1 คน 

(0.96%) 

0 0 6 คน 

(5.72%) 

0 0 0 

2561 87 0 0 0 7 คน 

(8.05%) 

1 

(1.15%) 

0 0 

2562 91 0 0 0 9 คน 

(9.89%) 

3 คน 

(8.80%) 

0 0 

2563 46 0 0 0 4 คน 

(8.70%) 

0 0 0 

หมายเหตุ:    1. แสดงขอมูลจำนวนนิสิตในรุน ณ สัปดาหแรกของภาคการศึกษา 

                 2. การพนสภาพแตละชั้นปนับจาก การลาออก ไมมาชำระเงินระหวางเทอม และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 

                 3. ท่ีมา: https://reg.buu.ac.th/registrar/studentByProgram.asp 
 

โดยปการศึกษา 2563 วางแผนเปาหมายการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร มีเปาหมาย

คือรอยละ 90 และมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาแตละช้ันปควบคุมดูแล พบวายังอยูในกลุมเปาหมายที่หลักสูตรฯ

กำหนดไว เมื่อพิจารณาสาเหตุนิสิตรหัส 63 (ป 1) พนสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงรวมจำนวน 3 คน

และลาออกจำนวน 1 คน และนิสิตรหัส 62 (ป 2) พนสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงรวมจำนวน 1 คน 

เพราะนิสิตไมเขาเรียนในปการศึกษา 2563/1 ลาออกในปการศึกษา 2563/1 จำนวน 1 คน และไมชำระเงิน

จำนวน 1 คน รวมจำนวนนิสิตที่ตกออกในปการศึกษา 2563 ภาพจำนวน 7 คน จากการวิเคราะหสาเหตุโดยรวม

เกิดจากปญหาสวนตัวของนิสิตและตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอ่ืน และจบการศึกษาภายใน 4 ป อยูที่รอยละ 

99.05 โดยมีนิสิตคาดวาจะจบมากกวา 4 ป 1 คนเนื่องจากยังลงทะเบียนเรียนไมครบตามจำนวนหลักสูตรกำหนด 

ประกอบกับการพิจารณาคูเทียบโดยในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯดำเนินการดังนี้ 1.ประชุมวางแผนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคูเทียบภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอเน่ืองจากป 2562 คือ  

https://reg.buu.ac.th/registrar/studentByProgram.asp
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คูเทียบภายใน: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส 

คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา  

คูเทียบภายนอก: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 2.ดำเนินการประสานงานและทำความรวมมือขอความอนุเคราะหขอมูลระหวางคูเทียบภายในและ

ภายนอก การเทียบเคียงมาตรฐาน ไดแก อัตรารับเขา อัตราตกออก 

 3.ตรวจสอบ อัตราการสอบผานและอัตราการตกออกเพื่อการปรับปรุงคุณภาพมีผลดังตารางที่ 2.11.2-

2.11.3 
 

ตารางที่ 2.11.2 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของนิสิตตกออก กับคูเทียบเคียงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตร 

 

ป 
จำนวนที่นิสิต

ลงทะเบียน 

Dropout during (Number of 

student) 

จำนวน (คน) รอยละ 

สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการ

จัดการโลจิสติกส คณะโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยบูรพา   

2560 216 2 0.93 

2561 276 2 0.73 

2562 402 4 1.00 

2563 327 2 0.62 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะ

วิทยาการการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 243 3 1.23 

2561 257 2 0.78 

2562 260 2 0.77 

2563 262 2 0.76 

 

ตารางที่ 2.11.3 ผลการเปรียบเทียบสัดสวนของนิสิตจบการศึกษากับคูเทียบเคียงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

หลักสูตร ป 
Cohort 

Size 

% completed first degree in 

3 Years 4 Years >4 Years 

สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการ

จัดการโลจิสติกส คณะโลจิสติกส 

มหาวิทยาลัยบูรพา   

2560 169 0 99.41 0.60 

2561 146 0 98.63 0 

2562 146 0 97.26 2.74 

2563 140 0 98.57 1.43 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะ

วิทยาการการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 61 0 91.80 1.64 

2561 63 0 95.24 3.17 

2562 58 0 89.66 1.72 

2563 61 0 85.25 1.64 

 

 3. การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบสัดสวนของนิสิตตกออกกับคูเทียบเคียงภายในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัในป 2563 อัตราการตกออกมีจำนวนนอย โดยพบผลคูเทียบภายในมีนิสิตรวมจำนวน 327 

มีอัตราการตกออก 2 คน อยูที่รอยละ 0.62 และคูเทียบภายนอกมีนิสิตรวมจำนวน 262 มีอัตราการตกออก 2 
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คน อยูที่รอยละ 0.76 สาเหตุโดยหลักเนื่องจากนิสิตตองการศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยอื่น แตเมื่อเทียบกับ

หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน ป 2563 มีจำนวนนิสิต 306 มีอัตราการตกออก 7 คน 

อยูที่รอยละ 2.29 ดังนั้นหลักสูตรเหลือจำนวนนิสิตปจจุบัน 299 คน ทำใหหลักสูตรเกิดการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรในปถัดไปโดยการสรางแรงจูงใจในการเรียน พัฒนาการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ

เทคโนโลยี ในชั้นปที่ 1 ประกอบกับการพัฒนาใหคำปรึกษาอยางใกลชิดกันนิสิตและมอบหมายใหอาจารยที่

ปรึกษาดูแลและประเมินนิสิตในที่ปรึกษาตอเน่ือง แตจากอัตราการจบการศึกษาของนิสิตพบวาหลักสูตรสาขาการ

จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนพัฒนาผลมากกวาคูเทียบทั้งภายในและภายนอกผลอยางประจักษจากอัตรา

การจบการศึกษาของหลักสูตรมีอัตรารอยละ 88.37 ขณะเดียวกันผลคูเทียบภายในมีอัตรารอยละ 98.57 และคู

เทียบภายนอกอัตรารอยละ 85.25 ของการจบการศึกษา 

  4. ปรับปรุงหลักสูตรฯในปตอไปเมื่อพิจารณาจากผลของการวางแผน ดำเนินการ ประเมินผลภายในและ

ภายนอกของการเทียบเคียงหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาเพื่อใหพัฒนาหลักสูตรใหดีเทาหรือสูงกวาคู

เทียบเคียงจึงมีการดําเนินงานพัฒนาตอเนื่องเพื่อเพิ่มอัตราการสอบผาน โดยมีการจัดตารางสอนใหมีกลุมวิชาทั้ง

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน และวิชาเอกในสัดสวนที่เหมาะสม มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําช้ันป

เพื ่อคอยใหคําแนะนําดานการเรียนแกนิสิต และใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ วิเคราะหปญหา และ

ขอเสนอแนะผูสอนทานอื่นมีการพูดคุยที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว 

สาขาฯมีแผนการดำเนินการปรับปรุงอัตราการตกออกพิจารณาจากการรับเขาศึกษา กลุมนิสิตที่มีคะแนนการสอบ

นอยจึงรวมมือกับคณะเพื่อจัดโครงการเสริมทักษะความรูพื้นฐานทางดานวิชาการเพื่อนิสิตวิทย-ศิลป และจัด

กิจกรรมติวหนังสือใหนองตอเนื่องเพื่อปรับความรูพ้ืนฐานและความรูทางสังคม และมอบหมายอาจารยที่ปรึกษา

ทุกชั้นปดูแลนิสิตในที่ปรึกษาใหใกลชิดเพื่อลดอัตราการตกออก นอกจากนี้หลักสูตรมีการนําขอมูลมาวิเคราะห 

และดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงปองกันปญหาอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา และเสนอเขาพูดคุยในที่ประชุม 

และวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอน ดำเนินการอัตราการตกออกและอัตราการจบการศึกษาของนิสิตโดย

ประเมินผลภายในและภายนอกของการเทียบเคียงหลักสูตรอ่ืนที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาเพ่ือใหพัฒนาหลักสูตรให

ดีเทาหรือสูงกวาคูเทียบเคียงจึงมีการดําเนินการแกไขอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มอัตราการสอบผาน และระยะเวลา

การศึกษาของนิสิตใหอยูภายใน 4 ปหรือนอยกวา  

 

2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

 การเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การไดงานทําเพื่อการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรได

จัดเก็บรวมรวมขอมูลการไดงานทําของบัณฑิตเพื่อนํามาพัฒนาการ ในปการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณโค

วิด-19 สงผลใหการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเลื่อนออกไปอยางไมมีกำหนด หลักสูตรจึงวางแผน

กับคณะฯเพื่อจัดเก็บขอมูลเองและกระจายไปยังบัณฑิตรหัส 59 ในกลุมที่ยังสามารถติดตอได แตผลขอมูลตอบ

กลับมีจำนวน 10 คน จึงไมไดนำมาเปรียบเทียบในตารางของปการศึกษา 2560-2562 แสดงรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 2.11.4 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำ ปการศกึษา 2560-2562 

ปการศึกษา 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีที่ตอบแบบ

สำรวจเรื่อง

การไดงานทำ 

จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีที่ไดงานทำ

หลังสำเร็จ

การศึกษา(ตรง

สาขา) 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรีที่

ประกอบ

อาชีพอิสระ 

(ไมตรง

สาขา) 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรีที่

มีงานทำกอน

เขาศึกษา 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรีที่

เกณฑทหาร 

เงินเดือนหรือ

รายไดตอเดือน 
ของผูสำเร็จ

การศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีที่ไดงานทำ

หรือประกอบ

อาชีพอิสระ

(คาเฉลี่ย) 

รอยละของ

บัณฑิตที่ไดงาน

ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 

ป (รอยละ) 
 

2560 48 34 14 1 1 16,273.96 84.59 

2561 118 89 7 5 - 18,989.78 84.96 

2562 115 57 31 8 - 15,818.23 84.03 

หมายเหตุ: ท่ีมาของป 2560 ไดขอมูลจากผลการสำรวจของคณะวิทยาศาตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

    ท่ีมาของป 2561 ไดขอมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ที่มาของป 2562 ไดขอมูลจากผลการสำรวจของคณะวิทยาศาตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาและจากกอง

แผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ตารางที่ 2.11.5 รอยละบัณฑิตไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ปการศึกษา 2561-2563 กับคูเทียบเคียง

ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หลักสูตร ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562  ปการศึกษา 2563 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 84.96 84.03 60.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 90.16 84.09 54.17 

 

จากการเก็บรวมรวมขอมูลการไดงานทำของบัณฑิตจากป 2561-2563 มีรอยละที่บัณฑิตไดงานทำในแต

ละปลดลงตอเนื่องอยางมีนัยสำคัญในป 2561-2562 มีรอยละ 84.96 84.03 ตามลำดับ แตตางจากป 2563 จาก

จำนวน 10 คนที่ตอบคำถามพบ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา(ตรง

สาขา) จำนวน 4 คน ประกอบอาชีพอิสระ (ไมตรงสาขา) คือทำสวน 2 คน มีงานทำกอนเขาศึกษาจำนวน 1 คน 

วางงาน 3 คน โดยรอยละของบัณฑิตที่ไดงานไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีจำนวน 6 คนคิด

เปนรอยละ 60 ของนิสิตที่ตอบกลับ 10 คน หากพิจารณาสาเหตุหลักเกิดจากการเก็บรวบรวมขอมูลยังไมทั่วถึงแก

บัณฑิตจบใหมและไมมีแรงจูงใจในการตอบแบบสำรวจ และเมื่อพิจารณาสาเหตุของอัตราการไดงานทำพบนิสิต

ทำงานในสายงานเกี่ยวกับการนำเขา สงออก การขนสง และคลังสินคา และไมตรงสายงานคือการทำการเกษตร

สวนทุเรียน และพบผลสะทอนกลับคือตองการใหหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันและใชในการ

ทำงาน ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกอบรมในดานวิชาชีพเกี่ยวของการโลจิสติกส ตลอดจนจิตวิทยาการ

รับมือกับความกดดันในการทำงานแตละดานในสาขาเกี่ยวกับโลจิสติกส เชน งานดานการขนสง การคาระหวาง

ประเทศ การจัดการคลังสินคา ฯลฯ และเมื่อเปรียบเทียบกับคูเทียบภายนอกมหาวิทยาลัย เน่ืองจากคูเทียบภายใน
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มหาวิทยาลัยยังไมมีผลในปนี้ จากตารางที่ 2.11.5 พบวาคูเทียบภายนอกมีผลลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน โดยให

สาเหตุจากสถานการณโควิด-19 ทำใหอัตราการเก็บขอมูลและการมีงานทำของบัณฑิตลดลงทำใหนิสิตจบใหมไมมี

แรงจูงใจในการทำงาน  

จากผลของการไดงานทำและคูเทียบทำใหสาขาฯและคณะฯตองปรับแผนในการกระจายแบบสำรวจและ

สรางแรงจูงใจในการมีสวนรวม โดยการสรางความสำพันธอันดีกับบัณฑิตตอเนื ่อง หลักสูตรแลกเปลี ่ยน

ประชาสัมพันธตำแหนงงานวางในสถานประกอบการเครือขาย และสำคัญไปกวานั้นการปรับหลักสูตรที่เนน

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี ทักษะการทำงานทั้ง Hard skill และ Soft skill แนะเนนปฏิบัติมากขึ้นในการปรับปรุง ป

ตอไปหลักสูตรฯ มีแนวทางการดำเนินงานโดยตองรับฟงผูใชบัณฑิตใหมากขึ้นและมองความตองการของตลาดแลว

นำมาปรับปรุงหลักสูตรสูการเรียนการสอนที่ตอบโจทยสถานประกอบการอยางตอเน่ือง  

 

2. 11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

 ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ วางแผนในการสงเสริมใหนิสิตมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นโดยการสงผล

งานตีพิมพในแหลงเดิมคือการประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับชาติประกอบกับพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการใหยอมรับมากขึ้นและศึกษาผลการดำเนินงานจากคูเทียบเคียงหลักสูตรสาขาวิชาการคา

ระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกสมีการดำเนินการดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.11.6 ขอมูลสรุปผลงานของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาของสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 

ป 

ผลงานตีพิมพ ผลงานสรางสรรค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับ 

ชาติ 

ระดับภมิูภาค

อาเซียน 

ระดับ

นานาชาติ Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2562 3 1 0 0 0 0 0 

2563 9 0 0 0 0 0 0 

 

การดำเนินการของหลักสูตรคูเทียบภายในมหาวิทยาลัย “นิสิตทุกคนจะตองมีการนำเสนอผลงานในรูป

ของบทความวิจัยและในรูปของ VDO Clip (ในภาค 1/2563และ2/2563) ซึ่งถาหากวาผานการประเมินนิสิตจะ

ไดผลการเรียน Satisfy (S) แตถาหากไมผานเกณฑการประเมินดังกลาว นิสิตนั้นจะตองไปฝกสหกิจอีก 1 ภาค

การศึกษาเพื่อใหผานเกณฑการประเมินในครั้งตอไป และจากการพิจารณาผลการประเมินนิสิตในสาขาวิชาฯ 

ทั้งหมด ทั้งในภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 5 คน และภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 57 คน (ณ วันที่ 22 เมษายน 

2564 ทั้งนี้ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนไปจากจำนวนนิสิตชั้นปที่4 ทั้งหมดเนื่องจาก มีนิสิตบางคนยังอยูในระหวางการ

ปฏิบัติสหกิจและยังไมสงผลงาน ซึ่งเปนผลกระทบมาจากสถานการณโควิด-19) นั้น พบวา รอยละ 100 ของนิสิต

ทั้งหมดขางตนผานการฝกสหกิจศึกษาและไดรับผลการเรียน Satisfy (S) ในรายวิชาดังกลาวในเรื่องการจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียนนั้น คณะฯ จะดำเนินการจัดเก็บเลมโครงงานสหกิจ

ศึกษาทั้งหมดไวที่หองสมุด โดยมีการจัดเก็บไวทั้งรูปเลมรายงานและแผน CD เพื่อใหนิสิต และบุคคลภายนอก

สามารถเขามาสืบคนไดตามตองการและชองทางสำหรับนิสิตที่ตองการนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง
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ขึ้นอยูกับบการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวาเห็นสมควรใหนิสิตสงตีพิมพในวารสารหรือใหไปเสนอ

ผลงานในงานประชุมวิชาการ แตไมไดรายงานจำนวนผลงานวิชาการของนิสิต”  

 จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรในตารางที ่ 2.11.6 และการศึกษาการทำงานจากคู เทียบภายใน

มหาวิทยาลัย พบหลักสูตรมีการสงเสริมงานวิจัยของผูเรียนในการไปประกวดผลงานตางๆที่ใกลเคียงกัน สงผลให

หลักสูตรสามารถปรับปรุงและพัฒนาใหใกลเคียงกับคูเทียบไดเปนอยางดี และพบการดำเนินงานคูเทียบมีการจัด

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตในการฝกสหกิจศึกษาเผยแพรภายในคณะและการจัดเก็บขอมูลและเผยแพรแก

บุคคลที่สนใจในงานวิจัยของนิสิต โดยสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดนมีการเก็บรวบรวมเปน

ฐานขอมูลไวเชนกันและอาจารยในที่ปรึกษาวิชาหัวขอเลือกสรรดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวาง

ประเทศและสหกิจศึกษา คัดสรรผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสงแหลงตีพิมพผลงานทางวิชาการใหนิสิตคือที่ การ

ประชุมวิชาการการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและชัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 4” โดยสงไป

จำนวน 9 ผลงาน และจากการพิจารณาผลงานวิชาการในการตอบโจทยอุตสาหกรรม และการจัดการโลจิสติกส 

โดยหลักสูตรไดสงเสริมใหนิสิตทำงานวิจัยและสงเสริมใหผูเรียนรูวิธีคนควางานวิจัยมาประยุกตใชและเปนตัวอยาง

ในการดำเนินธุรกิจและการทำงานซึ่งสอดคลองกับ ELO ในขอที่ 2 และ 3 คือ 2) มีความรูความสามารถในการ

ทำงานดานการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 3) มีความใฝรู โดยใชหลักการดานโลจิสติกสและความเขาใจ

ในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานเพื่อการวิเคราะห แกปญหา และประยุกตกับสถานการณได ซึ่งสอดคลองพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยคือ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตางๆ 

โดยวิชาที่กำหนดใหนิสิตทำงานวิจัย คือวิชาการศึกษาอิสระดานโลจิสติกสและการคาชายแดน และสหกิจศึกษา 

การพัฒนาในปตอไปศึกษาจากการเทียบเคียงสามารถดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามคูเทียบนั้นจาก 

คณะฯ และหลักสูตรฯจะจัดใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ และวางแผนใหมีการเผยแพรขอมูลในสวนน้ี

ใหผูมีสวนไดเสียไดทราบตอไป 

 

2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

 หลักสูตรจึงวางแผนกับคณะฯเพื่อจัดเก็บขอมูลเองและกระจายไปยังบัณฑิตรหัส 59 เพื่อสงตอใหสถาน

ประกอบการที่บัณฑิตทำงานอยูปจจุบันในกลุมที่ยังสามารถติดตอได โดยผลขอมูลตอบกลับของสถานประกอบการ

มีจำนวน 6 รายโดยผลของขอมูลแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.11.7 

หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ โดยทางสาขามุงเปาจาก

ป 2562 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ใหความพึงพอใจโดยรวมของผูใชบัณทิตมีคาเฉลี่ยเปาหมายที่ 3.86 ซึ่งในปการศึกษา 

2561-2563 เมื่อเทียบกับคูเทียบในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ปการศึกษา 2563 

คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีคาเฉลี่ย 4.33 สวนของคูเทียบในหลักสูตรการคา

ระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส มีคาเฉลี่ย 3.98 พบวาผลความพึงพอใจผูใชบัณฑิตเปรียบเทียบกับคา

เปาหมายและคูเทียบ ภาพรวมของความพึงพอใจของหลักสูตรลดลง หากพิจารณาคุณลักษณะ/พฤติกรรมที่

แสดงออกในแตละขอผลยังไมถึงคาเปาหมายที่วางไว ซึ่งในปถัดไปทางหลักสูตรจะปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนเพื่อผลิตบัณทิตออกสูตลาดแรงงานใหดีย่ิงขึ้นมองเห็นการพัฒนาการของคูเทียบและในความรวมมือครั้งตอไป
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จะทำการศึกษากระบวนการของคู เทียบในการนำปสู การพัฒนานิสิตสู ตลาดดานโลจิสติกสอยางไรใหมี

ประสิทธิภาพและจะเพิ่มคุณภาพของหลักสูตรเพื่อตอบโจทยกับสถานประกอบการและสภาพการณในปจจุบัน 

รวมถึงเพิ่มชองทางการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและการสรางความรวมมืออยางตอเนื่อง 

ซึ่งทางคณะและหลักสูตรจะตองเปนผูเก็บขอมูลเองนอกเหนือจากการใชขอมูลของกองแผนงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ตารางที่ 2.11.7 สรุปความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน ประจำปการศึกษา 2557-2559 กับคูเทียบในหลักสูตรการคา

ระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส  

ผลการดำเนินงาน (คะแนนเต็ม 5) 

ปการศึกษา 2561 2562 2563 

การเปรียบเทียบกับคูเทียบ PSU LOG LBT PSU LOG LBT PSU LOG LBT 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.03 4.05 3.77 4.08 3.95 4.47 4.33 3.98 3.72 

หมายเหตุ: PSU คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

LOG คือ สาขาวิชาการคาระหวางประเทศและการจัดการโลจิสติกส คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา   

LBT คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา   
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน    

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี    

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

3. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร    

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน    

5. การปรับปรงุหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด    

AUN. 1 Expected Learning Outcomes 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 

university [1,2] 

4 3 4 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

4 3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

4 4 4 

Overall Opinion 4 3 4 

AUN. 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 

4 4 4 

2.2 The information in the course specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 

4 3 4 

 2.3 The programme and course specifications are 

communicated and made available to the stakeholders [1, 

2] 

4 3 4 

Overall Opinion 4 3 4 

AUN. 3 Programme Structure and Content 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 

3 3 4 



82 

เกณฑ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear [2] 

3 3 4 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

4 4 4 

Overall Opinion 3 3 4 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

4 4 4 

 4.2 Teaching and learning activities are constructively 

aligned to the achievement of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4, 5] 

4 4 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 

learning [6] 

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 5 Student Assessment 

 5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

4 4 4 

 5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated to students [4, 5] 

3 3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity, reliability and fairness 

of student assessment [6, 7] 

3 3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

3 3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 4 3 3 

Overall Opinion 3 3 3 

AUN. 6 Academic Staff Quality 

6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 

3 3 3 
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เกณฑ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

carried out to fulfil the needs for education, research and 

service [1] 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 

4 3 3 

 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

4 3 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

4 3 4 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 3 4 

6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

3 3 4 

6.7 The types and quantity of research activities by 

academic staff are established, monitored and benchmarked 

for improvement [10] 

3 4 4 

Overall Opinion 3 3 4 

AUN. 7 Support Staff Quality 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is carried out to fulfil the needs 

for education, research and service [1] 

2 3 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

2 3 3 

7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 

2 3 3 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

2 3 3 
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7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

2 3 3 

Overall Opinion 2 3 3 

AUN. 8 Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-todate [1] 

3 3 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of students 

are determined and evaluated [2] 

3 3 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

4 3 3 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 

competition, and other student support services are 

available to improve learning and employability [4] 

4 4 4 

8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as personal 

well-being [5] 

4 4 4 

Overall Opinion 4 3 4 

AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

 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] 

4 4 4 

 9.2 The library and its resources are adequate and updated 

to support education and research [3, 4] 

4 4 4 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1, 2] 

4 4 3 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and research 

[1, 5, 6] 

4 4 4 
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9.5 The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

3 3 3 

Overall Opinion 4 4 4 

AUN. 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

3 3 4 

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and enhancement 

[2] 

4 3 4 

10.3 The teaching and learning processes and student 

assessment are continuously reviewed and evaluated to 

ensure their relevance and alignment [3] 

4 3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and 

learning [4] 

3 3 3 

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

laboratory, IT facility and student services) is subjected to 

evaluation and enhancement [5] 

4 3 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 

and subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 4 3 

Overall Opinion 4 3 3 

AUN. 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 

4 4 3 

11.2 The average time to graduate is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

4 3 3 

11.3 Employability of graduates is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

4 3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by 

students are established, monitored and benchmarked for 

improvement [2] 

4 4 4 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

4 4 3 

Overall Opinion 4 4 3 

 

 

3.2 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา 

การวิเคราะหจุดแข็ง  

1.ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร จากความตองการที่แทจริง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยเนนการใชเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส พัฒนาความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศ การจัดการศึกษาในลักษณะ CWIE มีความยืดหยุนในรูปแบบการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษาแบบ Modular ทำใหสามารถรองรับการพัฒนา Up-skill และ Re-skill แกผูเรียน 

3. มีความรวมมือกับสมาคมและสถาบันที่เกี ่ยวของกับธุรกิจโลจิสติกส โดยมีการกำหนดรายวิชาที่

สอดคลองกับการสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่คาดหวัง  

5. คุณภาพของบุคลากรมีวางแผนและพัฒนาการสายวิชาการมากขึ้น เชน ดานการวิจัย การบริการ

วิชาการ ผลงานทางวิชาการ เปนตน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาการสอนเนนดานภาษาอังกฤษ ดานเทคโนโลยี คุณวุฒิวิชาชีพ และการปฏิบัติจริงเพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาการสอนที่ทันสมัยปรับตัวกับสถานการณปจจุบันได เชนการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม 

โครงการในระบบออนไลน  

3. พัฒนาชองทางการสื่อสาร การกระจายขอมูลและผลการตอบกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น 

เพ่ือใหไดจำนวนขอมูลปริมาณมากและนาเช่ือถือ   

4. การสรางการมีสวนในการเรียนการสอนระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  

5. พัฒนาเครือขายการเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตกับหลักสูตรใกลเคียงภายนอกสถาบันใน

ระดับนานาชาติ 
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3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 

1.วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพแกนิสิตในแตละดานดังนี ้ 1. ดานภาษา พัฒนาการใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน การนำเสนองานดวยภาษาอังกฤษ และกิจกรรม/โครงการ อาทิเชน โครงการ ELIP 

(English Literacy Incubation Program) และ LBT Battle เปนตน 2. ดานเทคโนโลยี 3. คุณวุฒิวิชาชีพ 4. 

พัฒนา Soft Skill เชน จิตวิทยาการรับมือกับความกดดันในการทำงาน  5. พัฒนาความรูทางวิชาการในการ

สงเสริมนิสิตเขารวมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป 

2. การสรางการรับรูหลักสูตรของสาขาฯ กับผูมีสวนไดสวนเสียใหมากขึ้น  

3. พัฒนาคณาจารยในหลักสูตร ไดแก ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานวิชาการอื่น ๆ ภาระงาน

บริหาร และภาระงานอ่ืน ๆ 

4. สรรหาสถานประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการ

เรียนการสอนสูการปฏิบัติจริง  

5. สรางกรอบความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

 

3.4 สรุปผลการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากปการศึกษาท่ีผานมา 

ตารางที่ 3.4.1  ผลการดำเนนิการปรบัปรงุตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปการศึกษา

ที่ผานมา 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดำเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 

- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอ

ความตองการผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในอนาคต 

วางแผนกลุมเปาหมายและเก็บขอมูลแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

นำไปสูการดำเนินงานศึกษาดังนี้ 1. การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับความตองการของผูประกอบการ (Skill 

Requirement) 2. การศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงความ

คาดหวังของผูประกอบการ (Expectancy) กับสมรรถนะของ

บัณฑิต (Competency) 3. การศึกษาระดับของผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังของนิสิตปจจุบัน วิเคราะหขอมูลท้ัง 3 หัวขอ  ไดทราบการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมและดำเนินการปรับหลักสูตรให

ทันสมัยนำผลการวิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตรและไดหลักสูตรท่ี

ทันสมัยใชในป 2564 

2. Programme Specification 

- หลักสูตรในการประชาสัมพันธและดึงดูดผูมีสวนไดสวน

เสีย 

วางแผนประชาสัมพันธสาขาฯอยางตอเนื่อง เปาหมายคือมีจำนวน

ผู เขาถึงขอมูล ดำเนินการกระตุ น สงเสริม สราง Content ท่ี

นาสนใจ และรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลงานการดำเนินงาน ผล

พบวามีผู รับรูหลักสูตรมากข้ึนเพื่อนำไปกำหนดแผนการบริหาร

หลักสูตร 

3. Programme Structure and Content วางแผน กำหนดเปาหมายและเก็บขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 

ดำเนินการปรับเนื้อหาการเรียนการสอนใหทันสมัย และวิเคราะห



88 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดำเนินการ 

- ความทันสมัยของผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ตอบสนองผูมี

สวนไดสวนเสีย 

รายวิชาในสวนที ่ไมทันสมัยและดำเนินการปรับ ลด เพิ ่ม เพ่ือ

นำไปสูรายวิชาท่ีทันสมัยในหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2564  

4. Teaching and Learning Approach 

- ไมมี-  

ดำเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

5. Student Assessment 

- แผนการจัดการการรองทุกขของนิสิต 

ประสานงานกับสวนกลางของคณะฯเพื่อวางแผน และปรับปรุง

ระบบการจัดการการรองทุกขของนิสิต ผลมีการสื่อสารไปนิสิตโดย

นิสิตสามารถเขาถึงการรองทุกขไดหลากหลายชองทาง  

6. Academic Staff Quality 

- การยกระดับการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

วางแผนวิจัยที่มีคุณภาพและตีพิมพผลงานทางวิชาการเปนวารสาร

อยางนอยคนละ 1 บทความ ดำเนินการกระตุ น สงเสริม และ

รวบรวมขอมูล พบผลการดำเนินการเปนไปตามแผนและดำเนนิการ

พัฒนาคุณภาพในระดับนานาชาติตอเนื่อง  

7. Support Staff Quality 

- การสนับสนุนสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

สอดคลองกับหลักสูตร 

ประชุมรวมกับสวนกลางของคณะฯ พบผลการดำเนินงานสนบัสนุน

สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนมีทิศทางการพัฒนาการอยาง

ชัดเจน และทำใหสาขาฯลดภาระการดำเนินงาน  

8. Student Quality and Support 

- การเปรียบเทียบขอมูลท่ีแสดงใหเห็นแนวโนม 

วางแผนกำหนดเปาหมายในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี

ตอบความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียน 

เชน บรรยากาศการเรียนรู ภาษาอังกฤษ การสอบวัดมาตรฐาน

วิชาชีพดานโลจิสติกส เปนตน เก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื ่อง

นำไปสูผลในปการศึกษา 2563 ที่มีผลเห็นเปนแนวโนมของการ

ดำเนินการหลักสูตร   

9. Facilities and Infrastructure 

- การจัดเก็บขอมูลความคิดเห็นตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ของหลักสูตร 

ประสานงานกับสวนกลางของคณะฯ ในการรวบรวมขอมูล นำผล

มาวิเคราะหขอมูลตอเนื่อง 

10. Quality Enhancement 

- การปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยการสรางกรอบในการหาผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง กำหนดกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสีย กำหนด

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย กำหนดแผน

เพื่อเก็บขอมูล และสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนได

สวนเสีย สูผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในป 2564  

11. Output 

- การเปรียบเทียบขอมูลท่ีแสดงใหเห็นแนวโนม 

ดำเนินการเก็บขอมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคูเทียบเดิม 

และอยูระหวางการรวบรวมขอมูลเลือกคูเทียบท่ีหลากหลายมากขึ้น 

ทำใหเห็นทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงแกในปการศึกษา 2563 

เปนตนไป 
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4 ภาคผนวก 
 

4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ฉบับ

ปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2563. 

[2] หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559, เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน (มคอ. 2), 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร, 2559.  

[3] หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559, เลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน (มคอ. 2), 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร, 2564.  

[4] ฐานขอมูลและเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคา

ช า ย แ ด น  ป ก า ร ศ ึ ก ษ า  2563 ต า ม  Link:  https://drive.google.com/drive/folders/1YoCk-

PLmLie1UGS9afuQE-TlXhVDhuj3   
[5] กระบวนการตรวจหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 

 
ภาพที่ 4.1  กระบวนการตรวจหลักสูตรของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 

https://drive.google.com/drive/folders/1YoCk-PLmLie1UGS9afuQE-TlXhVDhuj3
https://drive.google.com/drive/folders/1YoCk-PLmLie1UGS9afuQE-TlXhVDhuj3
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4.2 ขอมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ตารางที่ 4.2 ขอมูลพ้ืนฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

1 จำนวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 1 

2 - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 

4 - ---ระดับปริญญาโท 
 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

6 - ---ระดับปริญญาเอก 
 

7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 
 

8 - ---ระดับปริญญาตร ี
 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 

10 - ---ระดับปริญญาโท 
 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

12 - ---ระดับปริญญาเอก 
 

13 จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 299 

14 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 299 

15 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 
 

16 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 
 

17 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

18 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
 

19 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 5 

20 - -จำนวนอาจารยประจำทั ้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  

 

21 - -จำนวนอาจารยประจำทั ้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

4 

22 - -จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  

1 

23 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงอาจารย 5 

24 - ---จำนวนอาจารยประจำ (ที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 

25 - ---จำนวนอาจารยประจำ (ที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 4 

26 - ---จำนวนอาจารยประจำ (ที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 

27 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

28 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 

29 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
 

30 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

31 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 
 

32 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 

33 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
 

34 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

35 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
 

36 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 

37 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
 

38 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

39 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 

40 - - --ระดับปริญญาตร ี
 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 
 

42 - - --ระดับปริญญาโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 1 

45 จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
 

46 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 
 

47 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 

48 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงรองศาสตราจารย 
 

49 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีตำแหนงศาสตราจารย 
 

50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 10 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

8 

52 - - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที ่ไมอยู ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศารฉบับสมบูรณที ่ต ีพ ิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชา ติ  หร ือ ในวารสารทางว ิ ชาการระด ับชาต ิท ี ่ ไม  อย ู  ในฐานข  อม ูล  ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

54 - - --บทความว ิจ ัยหร ือบทความว ิชาการท ี ่ต ีพ ิมพ ในวารสารว ิชาการท ี ่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

1 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานข อม ูล  ตามประกาศ  ก.พ.อ.   หร ือระเบ ียบคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางว ิชาการสำหร ับการเผยแพร ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ

แลว 

 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 3 

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
 

61 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง

วิชาการแลว 

 

62 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

 

63 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online 

 

64 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

65 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

66 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

67 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

68 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

69 - - -จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที ่ได ร ับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

 

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 105 

71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป หลังสำเร็จ

การศึกษา 

10 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ

อิสระ) 

7 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
 

74 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 
 

75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำอยูแลว 
 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 

77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 
 

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 
 

79 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 บาท 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.72 

81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

 

82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  
 

83 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

9 

84 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปนประกาศใหทราบทั ่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

 

85 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

86 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

87 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปนประกาศใหทราบ

ทั ่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที ่ออกประกาศ (ซึ ่งไมอยู

ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

88 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

89 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

90 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online 

 

91 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

92 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

93 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

94 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

95 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  
 

96 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
 

97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

 

98 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

 

99 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

 

100 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

101 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

102 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปนประกาศใหทราบ

ทั ่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที ่ออกประกาศ (ซึ ่งไมอยู

ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

103 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

104 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

105 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online 

 

106 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

107 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

108 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

109 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

110 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  
 

111 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
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4.3 ขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

(1) นางอารยา สุนทรวิภาต 

ประสบการณสอน 

ป พ.ศ. 2541-ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลงานทางวิชาการ  

อารยา สุนทรวิภาต, ธัชนันท สังวาลย และ ยศพล ผลาผล (๒๕๖๔). การจัดการโซอุปทานการสงออกทุเรียนจาก
จังหวัดจันทบุรีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

วาสนา ทุรัมย, ฐิตาพร หวานเสนาะ, นพรุจ ทิฆัมพรศานต, ทัตเทพ พานมะลิ, ธนภูมิ สมศรี และอารยา สุนทร
วิภาต (๒๕๖๔). การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: 
วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

อารยา สุนทรวิภาต, ภัญนภัส พฤกษากิจ, ธัชนันท สังวาลย  และยศพล ผลาผล. (๒๕๖๓). ความสามารถในการ
แขงขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียและการจัดการโซอุปทานการสงออกทุเรียนแชแข็งและ
ทุเรียนฟรีซดรายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. (หนา ๑๙-๒๘). วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล. 

สาธิดา คูชลธารา ดร. อารยา สุนทรวิภาต (๒๕๖๓).การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานพื้นที่คลังพัสดุรายการ
อะไหลจับยึด STUD BOLT : กรณีศึกษา PTT Global Chemical Public Company Limited สาขา ๕ 
โรงAromatic ๒.(หนา ๔๕-๕๙) วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา. 

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. 

โครงการวิจัย 

หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : การยกระดับการทองเที่ยวโดยชุมชนตามแนวชายฝงจังหวัดจันทบุรี (Elevating 

Community-Based Tourism along Coastal Area in Chanthaburi)  ประเภทของเง ินอ ุดหนุน

งานวิจัย : แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย แหลงทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : ความสามารถในการแขงขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียและการจัดการ

โซอุปทานการสงออกทุเรียนแชแข็งและทุเรียนฟรีซดรายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Competitive 

Advantage of Thai and Malaysia andSupply Chain Management for Export Premium 

Frozen Durian and Vacuum Freeze Dried Durian to Republic of China)  ปร ะ เ ภท ข อ ง เ งิ น

อุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจาก

ร ัฐบาล ส วนงาน : คณะว ิทยาศาสตร และศ ิลปศาสตร ภาคว ิชา/ฝ าย : สำน ักงานการศ ึกษา

 ปงบประมาณ 2560 
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หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : การจัดการโซอุปทานการสงออกทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีไปยังสาธารณรัฐ

ป ร ะช าชน จ ี น  ( Supply Chain Management for Durian Export from Chanthaburi to the 

Republic of China) ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 

แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/

ฝาย : สำนักงานการศึกษา ปงบประมาณ 2559 

 
(2) นายธัชนันท สังวาลย 
ประสบการณสอน 
ป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ  

อารยา สุนทรวิภาต, ธัชนันท สังวาลย และ ยศพล ผลาผล (๒๕๖๔). การจัดการโซอุปทานการสงออกทุเรียนจาก
จังหวัดจันทบุรีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

สุภาทิพย จันมา, วิมาลัย บำรุงภักดี, ธัชนันท สังวาลย. (๒๕๖๔). การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการลานตู

คอนเทนเนอรเปลา กรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

อารยา สุนทรวิภาต , ภัญนภัส พฤกษากิจ, ธัชนันท สังวาลย  และ ยศพล ผลาผล. (๒๕๖๓). ความสามารถในการ

แขงขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียและการจัดการโซอุปทานการสงออกทุเรียนแชแข็งและ

ทุเรียนฟรีซดรายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน. (หนา ๑๙-๒๘).  วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล.  

แพรทอง ทองบอ, วรัฐิตา อำพันทอง, ลักษมณ บุญมา และธัชนันท สังวาลย. (๒๕๖๒). การเพิ่มประสิทธิภาพการ
นำขอมูลตูสินคาเขาระบบปฏิบัติการในการจองการใชบริการทาเรือ กรณีศึกษา บริษัท ABC Terminal 
จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร ครั ้งที ่ ๑๐(หนา ๒๘๙-๒๙๗). สุรินทร: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

กรองทอง พรหมสวรรค, พรรณาราย เกิดขำ และธัชนันท สังวาลย. (๒๕๖๑). โครงงานศึกษาโครงสรางตนทุนและ
แนวทางการลดตนทุนการขนสง กรณีศึกษา บริษัทเอบีซี เนชั่นแนล แพคเก็จจิ้ง จำกัด. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ ๕ (หนา ๒๐๐-๒๑๑). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.  

จาตุรันต แชมสุน, ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และ ธัชนันท สังวาลย. (๒๕๖๑) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจที่
สงผลตอการสำเรจ็การศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๓ “งานวิจัยสรางมูลคา บูรณาการสห
สาขาวิชา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand ๔.๐” (หนา ๕๓๐-๕๓๕)  

PREEPREMMOTE. P., PHUKSENG. T., and SANGWAN. T. (2 0 2 0 ) .  Information and Communication 

Technology, Transportation Infrastructure, and Their Effect on Inward Foreign Direct 

Investment in the ASEAN. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XV, Issue 2(68), 

pp 335-343 

โครงการวิจัย 
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หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : การออกแบบโครงขายระบบขนสงสาธารณะที่เชื่อมโยงระหวางงสถานที่ทองเที่ยว

และสถานที่สำคัญในอำเภอเมืองจันทบุรี (Urban public transportation network design associate 

with touristic and important area in Mueang District, Chanthaburi) ประเภทของเง ินอุดหนุน

งานวิจัย : เงินรายไดสวนงาน แหลงทุน : เงินรายไดจากสวนงาน สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา ปงบประมาณ 2563 

ผูรวมวิจัย ชื่อโครงการ : ความสามารถในการแขงขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียและการจัดการโซ

อุปทานการสงออกทุเรียนแชแข็งและทุเรียนฟรีซดรายไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน (Competitive 

Advantage of Thai and Malaysia andSupply Chain Management for Export Premium Frozen 

Durian and Vacuum Freeze Dried Durian to Republic of China)  ป ระ เภทของ เ ง ิ นอ ุ ดห นุน

งานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล แหลงทุน : เงินรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา ปงบประมาณ 2560 

ผูรวมวิจัย ชื่อโครงการ : การจัดการโซอุปทานการสงออกทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

( Supply Chain Management for Durian Export from Chanthaburi to the Republic of China) 

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล แหลงทุน : เงินรายได

จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงาน

การศึกษา ปงบประมาณ 2559 
 

(3) นางปยาภรณ รัตโนภาส              

ประสบการณสอน 

ป พ.ศ. 2560-ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลงานทางวิชาการ 

อัจฉราภรณ บุญพิพัฒนกิจ, ศิริลักษณ ฉุดกลาง และปยาภรณ รัตโนภาส. (๒๕๖๔). แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทาเรือตูคอนเทรนเนอร. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย

เชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

ธีรศักดิ์ วงษคำจันทร, สัญญา วาริวรรณ และปยาภรณ รัตโนภาส. (๒๕๖๔). แนวทางการแกไขปญหาความ

ผิดพลาดและความลาชาของกระบวนการจัดเก็บและคนหาสินคาภายในคลังสินคา. ในการประชุมวิชาการ

ดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

ปรวรรณ คุมคณะ, ปณิตา เพชรานนท และปยาภรณ ร ัตโนภาส. (๒๕๖๔). การศึกษาแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการยายตำแหนงตูคอนเทนเนอรในลานตูสินคาของทาเรือคอนเทนเนอร. ในการประชุม

วิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและ

ชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

ศรัณย ปนหิรัญ, ศุภณัฐ พูลผล และปยาภรณ รัตโนภาส. (๒๕๖๔). การเพิ่มประสิทธิภาพพิธีการศุลกากรสำหรับ

นำเขาสินคาทางบก. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ 
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นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัด

นครปฐม. 

ปยาภรณ รัตโนภาส และ ธนยศ กุลฑล (๒๕๖๓). การวิเคราะหปริมาณจราจรของถนนทองเที่ยวชายฝงทะเลภาค

ตะวันออก ชวงหาดคุงวิมาน-หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิ

สติกสและชัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (หนา ๙๗๔-๙๘๓). นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

มงคลกฤช อำไพสิริวงศ และปยาภรณ รัตโนภาส (๒๕๖๓). แนวทางการลดระยะเวลาในการตรวจปลอยสินคา 

กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ดคอยลเซ็นเตอร จำกัด (สาขาบางปะกง). ในการประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและชัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (หนา ๘๙๘-๙๐๕). นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกส

และชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

ปยาภรณ รัตโนภาส, สรณ สังขกนิษฐ และจิรพัชร บุญมา. (๒๕๖๒). การลดเวลาของกระบวนการทำใบเรียกเก็บ

เงินตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการ EnT Digest, ๖๒(๖), หนา (๑๘๓-๑๙๐).   

พรทิพยพา จริยเต็มสี และปยาภรณ รัตโนภาส. (๒๕๖๑). แนวคิดการปรับปรุงพื้นที่คลังสินคา ดวยทฤษฎีควบคุม

โดยสายตาและการใชมาตรฐานสีเครื่องหมายความปลอดภัย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย

นครราชสีมา ครั้งที่ ๕ (หนา ๑๒๗-๑๓๗). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.  

Rattanopat, P. (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. 

 

โครงการวิจัย  

หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : การเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจชุมชนดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศนอยาง

ยั ่งย ืน ของชุมชนทองเที ่ยวจังหวัดจันทบุรี (Enhancing competitiveness among Community 

Enterprise for Sustainable Ecotourism Management of Chanthaburi Tourism Community)

ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : งบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล แหลงทุน : เงินรายได

จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงาน

การศึกษา ปงบประมาณ 2564 

ผู รวมวิจัย ชื ่อโครงการ : หนวยวิจัยบูรณาการนวัตกรรมวัสดุ ุเครื ่องประดับ (Integrated and innovative 

research unit) ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัยและพัฒนา) 

แหลงทุน : เงินรายไดมหาวิทยาลัย สวนงาน : คณะอัญมณี ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา  

ปงบประมาณ 2562 

หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : การวิเคราะหปริมาณจราจรของถนนทองเที่ยวชายฝงทะเลภาคตะวันออกชวงหาด

คุงวิมาน-หาดเจาหลาว จังหวัดจันทบุรี (An analysis of traffic flow/density of east coast road in 

Chanthaburi between Kung Wiman and Chao Lao Beach.) ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : 
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เงินรายไดสวนงาน แหลงทุน : เงินรายไดจากสวนงาน สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา ปงบประมาณ 2561 

 
(4) นายจาตุรันต แชมสุน 
ป พ.ศ. 2561-ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ  

สุนันทา เอียดเสียงสระ, ภัทราภรณ นาคสกุล, ภาวิตา ราชพิทักษ และจาตุรันต แชมสุน. (๒๕๖๔). แนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพและการบริการของผูใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ. ในการประชุมวิชาการดานการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๔ นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

จักรกฤษณ ลบแยม, ชาญณรงค เนียรทศาสตร  และจาตุรันต แชมสุน. (๒๕๖๓). การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

คลังสินคาและระบบปฏิบัติการภายในคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท บลูแอนไวท โปรเฟสชันแนล โลจิ

สติกส จำกัด. ในการประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและชัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (หนา 

๕๒๙-๕๓๖). นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย

การศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

จาตุรันต แชมสุน ดุษฎี บรมรัมย และ อรวรรณ สีวัน (๒๕๖๒). การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคา สำหรับ

สินคาประเภทที่ไมอยูในระบบ(ของแถม) โดยใชหลักสต็อกการดและปายบอกโซน : กรณีศึกษา บริษัท 

ABC. ใน การประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ ๑๔ (หนา ๑๐๐๗-๑๐๑๖). กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

จาตุรันต แชมสุน, ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และธัชนันท สังวาลย. (๒๕๖๑). การวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจที่

สงผลตอการสำเร็จการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา

เขตจันทบุรี. ใน การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ (หนา ๕๓๐-๕๓๕). 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   

จาตุรันต แชมสุน และรณชัย ศิโรเวฐนุกูล. (๒๕๖๐). ผลกระทบของขนาดพื้นที่จัดเก็บและกฎการจายงานใน

สายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัตดวยเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นกับลำดับงานกอนหนา

โดยใชวิธีการจำลองสถานการณ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำป ๒๕๕๙ 

(หนา ๒๒๘-๒๓๖). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต. 

โครงการวิจัย 

ผูรวมวิจัย ชื่อโครงการ : ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผลสดผานชองทางออนไลนของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร (Factors affecting consumer’s decision to purchase fresh durian via online 

channels in Bangkok) ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงินรายไดสวนงาน แหลงทุน : เงินรายไดจาก

สวนงาน สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา  

ปงบประมาณ 2563 

หัวหนาโครงการ ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกสสำหรับการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 

(Study of Tourism Logistics Management in Chanthaburi province) ประเภทของเงินอุดหนุน
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งานวิจัย : เงินรายไดสวนงาน แหลงทุน : เงินรายไดจากสวนงาน สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร ภาควิชา/ฝาย : สำนักงานการศึกษา ปงบประมาณ 2562 

 

(5) นางสาวลักษมณ บุญมา 
ประสบการณสอน 
ป พ.ศ. 2562-ปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ  

ดารณ ีศรีสวัสด์ิ, จิตติกานต เทศพรม และลักษมณ บุญมา. (๒๕๖๓). การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่จัดเก็บ

พัสดุ กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด. ใน การประชุมวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและ

ชัพพลายเชนระดับชาติ ครั ้งที่ ๓ (น.๕๒๑-๕๒๘). นครปฐม: วิทยาลัยโลจิสติกสและชัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม. 

แพรทอง ทองบอ, วรัฐิตา อำพันทอง, ลักษมณ บุญมา และธัชนันท สังวาลย. (๒๕๖๒). การเพิ่มประสิทธิภาพการ

นำขอมูลตูสินคาเขาระบบปฏิบัติการในการจองการใชบริการทาเรือ กรณีศึกษา บริษัท ABC Terminal 

จำกัด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร ครั ้งที ่ ๑๐(หนา ๒๘๙-๒๙๗). สุรินทร: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

โครงการวิจัย  

ผูรวมวิจัย ช่ือโครงการ : การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกสสำหรับการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี (Study of 

Tourism Logistics Management in Chanthaburi province) ประเภทของเงินอุดหนุนงานวิจัย : เงิน

รายไดสวนงาน แหลงทุน : เงินรายไดจากสวนงาน สวนงาน : คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ภาควิชา/

ฝาย : สำนักงานการศึกษา  ปงบประมาณ 2562 

 

 

4.4 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางที่ 4.4 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัลหรอื

การยอมรับ 

1. อาจารยอารยา 

สุนทรวิภาต 

- โครงการอบรมการสรางเครือ่งมือวิจัยสำหรับการจัดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน 

- การฝกอบรมการพัฒนารายวิชา Mooc รุน 2ฺ 

- Be Professional 

- หลักสูตร กระบวนการและเครื่องมือการวิเคราะหชุมชน

แบบมีสวนรวม ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับดาน Supply 

Chain / Value Chain ในชุดโครงการวิจัยจันทบุรีโมเดล 

-ไดเทคนิคการสอน Application and 

Platform ท่ีใชในการสอน 

สามารถสรางขอสอบในระบบ LMS ของ

มหาวิทยาลับได 

-การใช Microsoft Team สอน Online 

ดวย Feature ใหม 

- เรียน รูขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทำ KPI 

ประจำปของตนเองในรูป แบบออนไลน 
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ลำดับ ชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัลหรอื

การยอมรับ 

- โครงการ Journal Club#5 - ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

ทางรอดเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีปวนโลก (Digital 

Disruption)  

- Train the Trainer-I Speak 

- MS Team-Remote Learning Features Update 

- Dugga Digital Assessment Platform 

- โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

- การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูด

ในท่ีสาธารณะ ตลาดจนการเปนผูถายทอด

ทักษะดังกลาว 

- ไดรับองคความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย

สำหรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และ

สามารถนำไปใชจริงไดในงานวิจยัท่ีกำลัง

ดำเนินอยู 

 

2. นายธัชนันท 

สังวาลย 

-โครงการอบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสำหรับการ

จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

-การฝกอบรมการพํฒนารายวิชา Mooc รุน 2 

-Be Professional 

-Train the Trainer-I Speak 

-สัมนาโครงการพัฒนาอาชพีและเพ่ิมรายไดใหแก

เกษตรกรฐานรากดวยองคความรูวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เรื่องการบริหารโครงการ

และการปฏิบัติโครงการ 

-อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 

-โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

-โครงการ เสวนาบุคลากรสายวิชาการ “การเตรียมความ

พรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ” 

- ไดเทคนิคเครื่องมือสำหรับวิจัยชุมชน 

- ไดแนวทางการพัฒนาสื่อการสอนแบบ

ออนไลน 

- การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูด

ในท่ีสาธารณะ ตลาดจนการเปนผูถายทอด

ทักษะดังกลาว 

- ไดเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงของ

องคกร 

3. อาจารยปยาภรณ 

รัตโนภาส 

-การฝกอบรมการพัฒนารายวิชา Mooc รุน 1 

-อบรมโปรแกรม Gemcad & GemCutStudio. 

-โครงการอบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสำหรับการ

จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  

-อบรมการใชโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม 

#EndNoteX8 

-อบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสำหรับการจัดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน 

-การผลิตและพัฒนากำลังคนคณุภาพในยุค New 

Normal 

-Online Communication for Business 

-การใชงานระบบ e-Learning (BUU LMS) ระดับสูง 

-พัฒนาการสอนท่ีทันสมัย  

-การพัฒนาในการขอตำแหนงทางวิชาการ  

- ไดเรียนรูระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

- ไดรับองคความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย

สำหรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และ

สามารถนำไปใชจริงไดในงานวิจยัท่ีกำลัง

ดำเนินอยู 

-การเขียนบรรณานุกรมท่ีถูกตองในงานวิจัย

และสอนนิสิตในชั้นเรียนเพ่ือทำเลมรายงาน

และการสืบคนท่ีถูกตอง 
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ลำดับ ชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัลหรอื

การยอมรับ 

-เทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาต ิ

-โครงการ AUN-QA Refresh and Clinic 

-โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

-โครงการ เสวนาบุคลากรสายวิชาการ “การเตรียมความ

พรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ” 

-ทบทวนเกฑณการประเมินตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

 

4. อาจารยจาตุรันต 

แชมสุน 

-โครงการอบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสำหรับการ

จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

-การฝกอบรมการพัฒนารายวิชา Mooc รุน 1 

-Train the Trainer-I Speak 

- โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

-โครงการ เสวนาบุคลากรสายวิชาการ “การเตรียมความ

พรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ” 

- ไดรับองคความรูเกี่ยวกับเครื่องมือท่ี

นำไปใชในการเก็บขอมูลรวมกับชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ไดรับรูขอมูลเชิงเทคนิคในการจัดทำการ

เรียนการสอนในรูปแบบ Massive Open 

Online Courses เพ่ือปรับตัวใหทันกับยุค

สมัย 

- เรียนรูเทคนิคในการพูดและนำเสนองาน

บนเวทีสาธารณะใหนาเชื่อถือ 

- เรียน รูขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทำ KPI 

ประจำปของตนเองในรูป แบบออนไลน 

- ไดรับความรูในการเตรียมตัวเพ่ือเขาสู

ตำแหนงวิชาการและวางแผนตารางเวลาใน

การจัดทำเอกสารตางๆ 

5. อาจารยลักษมณ 

บุญมา 

-โครงการอบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสำหรับการ

จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

-การฝกอบรมการพัฒนารายวิชา Mooc รุน 2 

-Train the Trainer-I Speak 

-โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

-MS Team-Remote Learning Features Update 

-Dugga Digital Assessment Platform 

-การใชงานระบบ e-Learning (BUU LMS) ระดับสูง 

-การสรางแบบทดสอบออนไลนบนระบบ e-Learning 

(BUU LMS) 

-การอบรมออนไลนเรื่องเทคนิคการจัดการภาวะซึมเศรา

และความวิตกกังวลในเด็กวัยรุน 

- ไดรับองคความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย

สำหรับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และ

สามารถนำไปใชจริงไดในงานวิจยัท่ีกำลัง

ดำเนินอยู 

- ไดรับองคความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ 

เทคนิคท่ีใชในการสอนและการสราง

ขอสอบออนไลน 

- ไดพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ี

สาธารณะ และนำความรูท่ีไดไปใชสอนใน

รายวิชาศิลปะการพูด 

- ไดรับองคความรูและเทคนิคการจัดการ

ภาวะซึมเศราและความวิตกกังวลในเด็ก

วัยรุน และสามารถนำมาเปนแนวทางใน

การใหคำปรึกษาแกนิสิตได 
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ลำดับ ชื่ออาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัลหรอื

การยอมรับ 

-โครงการ เสวนาบุคลากรสายวิชาการ “การเตรียมความ

พรอมเขาสูตำแหนงทางวิชาการ” 

- ไดเรียนรูระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) 

 

 

4.5 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน  

ตารางที่ 4.5  ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตำแหนงสนับสนุนวิชาการ เชน นักวิทยาศาสตร 

พนักงานทดลอง ชางเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อพนักงานตำแหนง

สนับสนุนวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัล

และการยอมรับ 

1 คุณชนัญชิดา ปาณะวงค 

นักวิทยาศาสตรชำนาญ

การ 

-เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเตรียม

ความพรอมหองปฏิบัติการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer 

evaluation" วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

-เพื ่อเตรียมความพรอมในการ

ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

  เขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  “ระบบประ เม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

มหาวิทยาลัยบูรพา(KPI Online)” วันที ่ 29 เมษายน 

2564 

-เพ่ือเรียนรูวิธีการใชงานระบบ

ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานระบบออนไลน 

2 คุณยุพา วิสารวุฒ ิ

นักวิทยาศาสตรชำนาญ

การ 

-เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเตรียม

ความพรอมหองปฏิบัติการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer 

evaluation" วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

-เพื ่อเตรียมความพรอมในการ

ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม

ปลอดภัยหองปฏิบัติการ 

เขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  “ระบบประ เม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

มหาวิทยาลัยบูรพา(KPI Online)” วันที ่ 29 เมษายน 

2564 

-เพื่อเรียนรูวิธีการใชงานระบบ

ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานระบบออนไลน 

3 คุณทัตพล พุมดารา 

นักวิทยาศาสตร 

เขารวมโครงการอบรมการสรางเครื่องมือวิจัยสำหรับการ

จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 

2563 

เครื ่องมาใชเพื ่องายตอกับทำ

วิจัยกับชุมชน 

เขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  “ระบบประ เม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

มหาวิทยาลัยบูรพา(KPI Online)” วันที ่ 29 เมษายน 

2564 

-เพื่อเรียนรูวิธีการใชงานระบบ

ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานระบบออนไลน 

4 คุณเพ็ญนภา ไกรฉวี 

นักวิทยาศาสตร 

เขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  “ระบบประ เม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

มหาวิทยาลัยบูรพา(KPI Online)” วันที ่ 29 เมษายน 

2564 

-เพื่อเรียนรูวิธีการใชงานระบบ

ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานระบบออนไลน 
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ลำดับ ชื่อพนักงานตำแหนง

สนับสนุนวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัล

และการยอมรับ 

5 คุณวลัยลักษณ ถึงคุณ 

เจ าหนาที ่บร ิหารงาน

ท่ัวไป 

เขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  “ระบบประ เ มินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

มหาวิทยาลัยบูรพา(KPI Online)” วันที ่ 29 เมษายน 

2564 

-เพื่อเรียนรูวิธีการใชงานระบบ

ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานระบบออนไลน 

6 คุณสิรวิชญ มุสิกพงศ 

นักวิชาการศึกษา 

เขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  “ระบบประเม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน

มหาวิทยาลัยบูรพา(KPI Online)” วันที ่ 29 เมษายน 

2564 

-เพื่อเรียนรูวิธีการใชงานระบบ

ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงานระบบออนไลน 

 

 

4.6 ขอมูลผลงานของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

ตารางที่ 4.6  ขอมูลผลงานของผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผูเรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ ผลงานที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม ที่สอดคลอง

กับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/

ผูสำเร็จการศึกษา 
ชื่อผลงาน 

วัน/เดือน/ป 

ที่เผยแพร 

ผลงาน

ตีพิมพ 

ผลงาน

สรางสรรค 

1 1. วาสนา ทุรัมย 

2. ทัตเทพ พานมะลิ 

3. ฐิตาพร หวานเสนาะ 

4. ธนภูมิ สมศรี 

5. นพรุจ ทิฆัมพรศานต 

การลดความสูญเปลาในกระบวนการ

ผ ล ิ ต เ พ ื ่ อ เ พ ิ ่ ม ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ใ น

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

7 พ.ค. 2563 /  

2 1. ธีรศักด์ิวงษคำจันทร 

2. สัญญา วาริวรรณ 

แนวทางการแกไขปญหาความผิดพลาด

และความลาชาของกระบวนการ จัดเก็บ

และคนหาสินคาภายในคลังสินคา 

7 พ.ค. 2563 /  

3 1. ปรวรรณ คุมคณะ 

2. ปณิตา เพชรานนท 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

การยายตำแหนงตูคอนเทนเนอรใน ลาน

ตูสินคาของทาเรือคอนเทนเนอร 

7 พ.ค. 2563 /  

4 1. ศรัณย ปนหิรัญ 

2. ศุภณัฐ พูลผล 

การเพิ่มประสิทธิภาพพิธีการศุลกากร

สำหรับนำเขาสินคาทางบก 

7 พ.ค. 2563 /  

5 1. อัจฉราภรณ บุญพิพัฒน

กิจ 

2. ศิริลักษณ ฉุดกลาง 

แนวทางการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการ

บริหารจัดการทาเรือตูคอนเทรนเนอร 

7 พ.ค. 2563 /  

6 1. สุนันทา เอียดเสียงสระ 

2. ภัทราภรณ นาคสกุล 

3. ภาวิตา ราชพิทักษ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการ

บริการของผูใหบริการขนสงสินคา ทาง

อากาศ 

7 พ.ค. 2563 /  
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7 1.วรรธนันท อุดมเจริญสิน

ชัย 

2. เพ็ญพิสุทธิ์ มูลสาร 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการประเมิน

ศักยภาพ และการคัดเลือกบริษัทผู ใหห

บ ร ิ ก า ร ข น ส  ง โ ด ย ร ถ เ ท ร ล เ ล อ ร  

กรณีศ ึกษา บร ิษ ัทยูเซ ็น โลจ ิสต ิกส  

(ประเทศไทย) จำกัด 

7 พ.ค. 2563 /  

8 1. อริตา แชมอุษา 

2. สุพัตรา ภิรมยโพธิ์ 

การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการตู คอนเทนเนอร

เปลา กรณีศึกษายูนิไทย 

7 พ.ค. 2563 /  

9 1. วิมาลัย บำรุงภักดี 

2. สุภาทิพย จันมา 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการ

ลานตูคอนเทนเนอรเปลา 

7 พ.ค. 2563 /  
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4.7 ขอมูลเพิ่มเติมสำหรับ มคอ. 7 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

ตารางที่ 4.7-1  สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

  

ลำดับ 
ภาค/ป

การศึกษา 
รายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จำนวนนิสิต 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 
ลงทะเบียน

เรียน 

สอบ

ผาน 

1 2563/1 228102   ศิลปะการพูดและ

การนำเสนอ (Art of Speaking 

and Presentation) 

64 9           73 73 

2 2563/1 26510959   มนุษยศาสตรเชิง

บูรณาการ(Integrated 

Humanities) 

1            1 1 

3 2563/1 27310259   แคลคูลัสสำหรับ

ธุรกิจ(Calculus for Business) 

5 2 5 9 9 4 3 12    6 55 37 

4 2563/1 27312159   สถิติธุรกิจ

(Business Statistics) 

17 11 11 14 28   1    1 83 81 

5 2563/1 27411059   หลักเศรษฐศาสตร

(Principles of Economics) 

8 5 9 11 5 5 3 2     48 46 

6 2563/1 27532759   การจัดการการคา

ปลีก(Retail Management) 

44 18 13 7 6 7 3      98 98 

7 2563/1 27543259   การตลาดระหวาง

ประเทศ(International 

Marketing) 

10 8 14 7 5 2  1     47 46 

8 2563/1 27620159   การเงินธุรกิจ

(Business Finance) 

3 10 13 27 21 6 1 1    1 83 81 

9 2563/1 27635159   การจัดการการเงิน

ระหวางประเทศ(International 

Financial Management) 

13 10 5 14 11 16 9      78 78 

10 2563/1 27712159   การจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน(Logistics 

and Supply Chain 

Management) 

18 10 9 5 1 1 1 1     46 45 

11 2563/1 27721259   การจัดการการ

จัดหา(Procurement 

Management) 

41 16 8 6 3 2 3 1     80 79 

12 2563/1 27724259   กฎหมายการคา

ระหวางประเทศ(International 

Trade Law) 

40 14 21 4 1   1    1 82 80 

13 2563/1 27725159   การวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจขาม

วัฒนธรรม(Analysis of Cross-

Culture Business 

Environment) 

3 13 26 24 12 3  1    1 83 81 

14 2563/1 27731259   การวิเคราะหเชิง

ปริมาณสำหรับการจัดการโลจิ

สติกส(Quantitative Analysis 

for Logistics Management) 

27 12 14 8 10 6 4      81 81 
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15 2563/1 27733159   การจัดการการ

ขนสง(Transportation 

Management) 

10 13 19 19 10 8 1      80 80 

16 2563/1 27736359   เทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับโลจิสติกส

(Information Technology 

for Logistics) 

43 12 10 8 3 2 1      79 79 

17 2563/1 27742359   การจัดการโลจิ

สติกสสำหรับภาคการบริการ

(Logistics Management for 

Service Sector) 

46 15 20 13 4        98 98 

18 2563/1 27745359   ภาษาอังกฤษ

สำหรับสอบวัดมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ(English for 

Standardized Tests) 

6 6 21 20 26 19 1      99 99 

19 2563/1 27746459   การจัดการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Commerce 

Management) 

28 33 21 8 7 1       98 98 

20 2563/1 27747259   สัมมนาการ

จัดการโลจิสติกสและการคา

ชายแดน/ระหวางประเทศ

(Seminar in Logistics and 

Cross-Border/International 

Trade) 

99            99 99 

21 2563/1 27748359   การฝกงานดานโล

จิสติกสและการคาชายแดน/

ระหวางประเทศ(Practicum in 

Logistics and Cross-

Border/International Trade) 

2 1  1         4 4 

22 2563/1 30610659   ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและการอนุรักษ

(Biodiversity and 

Conservation) 

23 24 13 13 3 1  1    1 79 77 

23 2563/1 41530359   จิตวิทยาเพื่อ

คุณภาพชีวิต(Psychology for 

the Quality of Life) 

37 7 2     1     47 46 

24 2563/1 83220159   การประดาน้ำ

เบ้ืองตน(Introduction to 

Scuba Diving) 

8            8 8 

25 2563/1 83245659   การทองเที่ยวเชิง

นิเวศทางทะเล(Marine 

Ecotourism) 

37            37 37 

26 2563/1 88510059   การคิดและการ

แกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการ

สรางนวัตกรรม(Logical 

Thinking and Problem 

Solving for Innovation) 

     1  1     2 1 
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27 2563/1 99910159   ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร(English for 

Communication) 

3 3 6 5 11 9 8 1     46 45 

28 2563/1 99910259   ภาษาอังกฤษ

ระดับมหาวิทยาลัย(Collegiate 

English) 

18 16 10 16 18 1 1 1    1 82 80 

29 2563/1 99940959   ภาษาจีนเพือ่การ

สื่อสาร(Chinese for 

Communication) 

51 8 6 7 8   1    1 82 80 

30 2563/2 17010159   ภูมิปญญาทองถ่ิน

ไทย(Thai Indigenous 

Knowledge) 

1  5   1       7 7 

31 2563/2 25010559   มนุษยกับอารย

ธรรม(Humans and 

Civilization) 

16 18 8  1   1     44 43 

32 2563/2 27410159   การบัญชีการเงิน

(Financial Accounting) 

8 6 7 10 9 7 4 3     54 51 

33 2563/2 27423159   การจัดการและ

องคกร(Management and 

Organization) 

16 12 12 4         44 44 

34 2563/2 27716159   ซอฟตแวร

สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ

(Application of Software 

Package for Business) 

 10 20 36 7 3       78 78 

35 2563/2 27721359   การจัดการการ

ดำเนินงาน(Operations 

Management) 

68 5 3 2         78 78 

36 2563/2 27721459   การจัดการเพื่อ

การสงออกและนำเขา(Export 

and Import Management) 

10 24 19 19 5 1       78 78 

37 2563/2 27724159   กฎหมายธุรกิจ

และการภาษีอากร(Business 

Law and Taxation) 

6 8 12 8 4 3 2 1     44 43 

38 2563/2 27731359   ระเบียบวิธีวิจัย

ทางธุรกิจ(Research 

Methodology in Business) 

40 13 10 10 3 3       79 79 

39 2563/2 27733259   การจัดการ

คลังสินคาและสินคาคงคลัง

(Warehouse and Inventory 

Management) 

7 8 22 13 20 7 2      79 79 

40 2563/2 27733459   การจัดการการ

ขนสงทางทะเล(Shipping 

Management) 

80 38 20 13 6        157 157 

41 2563/2 27735259   ภาษาอังกฤษธุรกิจ

(Business English) 

4 12 21 31 9 1       78 78 

42 2563/2 27738159   การเตรยีมความ

พรอมดานวิชาชีพดานโลจิสติกส

(Preparation for Careers in 

Logistics) 

73 2 2  1 1       79 79 
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43 2563/2 27747159   หัวขอเลือกสรร

ดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน/ระหวางประเทศ

(Selected Topics in 

Logistics and Cross 

Border/International Trade) 

18 3 7 3 5  3      39 39 

44 2563/2 27748459   การศึกษาอิสระ

ดานโลจิสติกสและการคา

ชายแดน/ระหวางประเทศ

(Independent Studies in 

Logistics and Cross-

Border/International Trade) 

6 27 6          39 39 

45 2563/2 28221361   การสื่อสารดวย

วาจา 2(Oral Communication 

II) 

            10 10 

46 2563/2 30910159   นิเวศวิทยาทาง

ทะเลและการทองเที่ยวเชงินิเวศ

(Marine Ecology and 

Ecotourism) 

10 2           12 12 

47 2563/2 40240459   จิตอาสาเพื่อการ

พัฒนาสังคม(Volunteer Spirit 

for Social Development) 

78            78 78 

48 2563/2 83230159   การประดาน้ำข้ัน

สูง(Advanced Scuba Diving) 

1            1 1 

49 2563/2 83245659   การทองเที่ยวเชิง

นิเวศทางทะเล(Marine 

Ecotourism) 

36  1          37 37 

50 2563/2 85111059   การออกกำลงักาย

เพื่อคุณภาพชีวิต(Exercise for 

Quality of Life) 

43 1           44 44 

51 2563/2 88510059   การคิดและการ

แกปญหาเชิงตรรกะเพื่อการ

สรางนวัตกรรม(Logical 

Thinking and Problem 

Solving for Innovation) 

9 16 11 3 3 1 1 1     45 44 

52 2563/2 88510159   กาวทันสังคม

ดิจิทัลดวยไอซีที(Moving 

Forward in a Digital Society 

with ICT) 

5 6 12 8 8 4 1      44 44 

53 2563/2 99910259   ภาษาอังกฤษ

ระดับมหาวิทยาลัย(Collegiate 

English) 

     1       1 1 

54 2563/2 99920159   การเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร

(English Writing for 

Communication) 

30 17 15 8 4 1 4      79 79 

55 2563/2 99940959   ภาษาจีนเพือ่การ

สื่อสาร(Chinese for 

Communication) 

    1        1 1 
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2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมปกติ 

ตารางที่ 4.7.2 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมปกติ 

ลำดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไมปกติที่พบ 

1 27748359 การฝกงานดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ นิสิตบางสวนติด I เปนระยะเวลา 1 

ภาคการศึกษา 

การดำเนินการตรวจสอบ 

นิสิตจำนวน 39 คน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาวในปการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 2 พบวามีนิสิตจำนวน 12 คน ตองเลื่อน

การฝกงานออกมายังปการศึกษา 2563 ภาคฤดูรอน 

เหตุผลที่ทำใหเกิดความไมปกติจากขอกำหนด หรือเกณฑที่ต้ังไว 

เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COCID-19) ทำใหนิสิตไมสามารถออกฝกงานไดตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

มาตรการแกไขที่ไดดำเนินการแลว (หากจำเปน) 

ติด I จนกวานิสิตจะฝกงานเสร็จสิน้ในปการศึกษา 2563 ภาคฤดูรอน 

 

3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

ตารางที่ 4.7.3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด 

ลำดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไมปกติที่พบ 

--ไมพบรายวิชาท่ีไมไดเปดตามแผนการศึกษา-- 

 

ตารางที่ 4.7.3.2 วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน 

ลำดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไมปกติที่พบ 

1 27748359 การฝกงานดานโลจิสติกสและการคาชายแดน/ระหวางประเทศ นิสิตบางสวนติด I เปนระยะเวลา 1 

ภาคการศึกษา 

--ไมพบรายวิชาท่ีไมไดเปดตามแผนการศึกษา-- 

 


	ตารางที่ 2.3.1 รายการและหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2564
	1) กรรมการฝ่ายวิชาการของหลักสูตรกำหนดวิชาที่จะสอน แล้วนำวิชาทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อจัดลำดับวิชาที่จะสอนในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละชั้นปี ตามความยากง่ายและลำดับขั้นของเนื้อหา โดยเริ่มจากวิชาที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ตามด้วยก...
	ตารางที่ 2.3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชาในหมวดต่างๆ
	ภาพที่ 2.4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย
	หลักสูตรดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมุ่งเน้น คุณภาพการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการบรรยายจากผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และได้รับองค์ความรู้ใหม่...
	หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การการรับความรู้จากผู้สอน ได้แก่
	- เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน เช่น Kahoot, Lean Game, Beer Game ช่วยส่งเสริมให้นิสิตสนุกสนานพร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเบียร์เกม ซึ่งผู้เล่นในแต่ละหน่วยงานจะต้องพยากรณ์ความต้องการสินค้า และสั่งซื้อสินค้ามาให้เหมาะสมกับลูกค้าของหน่วยงานตนเ...
	- การค้นคว้าด้วยตัวเอง/การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และรายงานสรุป
	- การทำ Case Study และแสดงความคิดเห็น เช่น ในวิชาหัวข้อเลือกสรรด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ มีการให้นิสิตหาข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วนำมาเล่าข่าวเพื่ออภิปรายกันในชั้นเรียน วิชาการจัดการโลจิสติกส์และ...
	หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่พบว่าศักยภาพของผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับ การเรียนการสอน ได้แก่
	- การพัฒนาและปรับปรุงเอกสารการสอนให้กระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหารายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้นิสิตมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยอ้างอิงจากระดับผลการสอบสมรรถนะทางภาษา BUU-CET-U ดังตารางที่ 2.5.1 เพิ่มเติมแบบฝึกหั...
	- การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาเป็นสื่อการสอน และใช้ในการอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจได้มากยิ่งขึ้น เช่น Kahoot
	- อธิบายหัวข้อและเนื้อหาสำหรับสัปดาห์ต่อไปเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการศึกษาเนื้อหาวิชาด้วยตนเองได้ดีขึ้น และทบทวน สรุปเนื้อหาในสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาใหม่
	- เพิ่มเติมกิจกรรมที่นิสิตต้องค้นคว้า และให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น
	- การมอบหมายงานแบบบูรณาการระหว่างรายวิชา 3 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชาการจัดการการดำเนินงาน การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า และการจัดการการขนส่งทางทะเล เพื่อลดจำนวนงานที่นิสิตต้องรับผิดชอบ และฝึกให้นิสิตมีทักษะการคิดแบบองค์รวม สามารถนำความรู้หรือศาสตร์...
	นอกจากนี้หลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และร่วมมือ เช่น การจัดจำนวนนิสิตให้เหมาะสมกับรายวิชา ขนาดของห้องเรียนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน  เครื่องปรับอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ มีการใ...
	ตารางที่ 2.4.2 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
	ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนได้ทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในระหว่างเรียน คำชมเชย  ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนิสิตที่มีส่วนร่วม และสร...
	ในส่วนของวิธีการประเมินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะมีกลยุทธ์ในการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต การทำแบบฝึกหัดของของนิสิต การตอบคำถามในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย การนำเสนองานในชั้นเรียน การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้...
	ตารางที่ 2.4.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561-2563
	รายวิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ นิสิตมีอิสระในเลือกการศึกษาและจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อที่สนใจ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นิสิตเลือกหัวข้อสัมมนาและจัดทำสื่อนำเสนอในรูปแบบแอนนิเมชั่น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนในการ...
	รายวิชาการฝึกงานด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ และวิชาสหกิจศึกษา นิสิตจะได้ออกไปปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบ ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยนำปัญหาที่พบเจอจากการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษามาประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้ต่างๆ และเขียนสรุปผลงานเป...
	โครงการ English Literacy Incubation Program (ELIP) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เน้นพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้นิสิตมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอัง...
	โครงการส่งเสริมการสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ และรับรองสมรรถนะของบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการที่เน้นสมรรถนะในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ในสาขา จะได้เ...
	อีกทั้งหลักสูตรมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยดำเนินการร่วมกับคณะฯ และวิทยาเขตในส่วนของการจัดการห้องสมุด คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล และระบบอินเตอร์เนต ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจำนวนนิสิต เพื่อทำให้นิสิตมีความสะดวก และเข้า...
	ตารางที่ 2.4.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
	การดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563  คณะมีการสนับสนุนกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยหลักสูตรมีการกำหนดเป้าหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานวิจัยอย่างน้อยปีละ1เรื่อง
	การจัดการด้านบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เนื่องจากคณะฯ ไม่ได้มีบุคลากรสายสนับสนุนเอง มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการศึกษา ซึ่งดำเนินงานในส่วนของคณะฯ นอกจากนั้นจะเป็นการใช้บริการฝ่ายกองบริหารวิทยาเขตจ...
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	การวางแผนอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีบุคลากร 3 กลุ่ม คือนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษา ซึ่งข้อมูลสรุปดังนี้
	ตารางที่ 2.7.1 ลักษณะภาระงานตามแต่ละประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
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	โดยที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนช่วยในการทำงานของสาขา เช่น การทำโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นทิศทางในการการปฏิบัติงานของบุคลากร จากความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ...
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	บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเป็นบุคลากรหลักที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินการหลักของทั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยที่มีการแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 9 ฝ่ายงาน และมีการวางแผน...
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	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซี่งมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งทางด้านคุณสมบัติพื้นฐานแ...
	การกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่คณะฯ หรือ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น กร...
	ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีความสนใจที่จะเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีการสอบวัดความรู้และคัดเลือกเป็น 2 ภาค ดังนี้
	ความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้มีการสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนาตนเองและจัดทำเป็นแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร จะมาจากควา...
	ภาพที่ 2.7.2 แบบฟอร์มแผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล
	ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น คณะฯ ได้กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนต้องได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี จะเป็นการอบรมได้ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชา...
	ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน คือ ให้บุคลากรแต่ละคนระบุความต้องการในการอบรม และพัฒนาตนเอง และการระบุประเด็นที่ต้องการให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบ...
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