
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  

  คณะโลจิสตกิส์ คณะโลจิสตกิส์ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา 
Burapha University 

 
 

  

  รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง 
  Self – Assessment report (SAR) 

รระดับหลักสตูระดับหลักสตูร 
 

 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 255ประจ าปีการศึกษา 25588  (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)  
Academic year 2015 (01 August 2015 to 31 July 2016)  



2 

 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาธรุกิจพาณิชยนาวี 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา………………. 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ 
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านตามเกณฑ์ 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่านตามเกณฑ์ 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 11  
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร .....25490191108195....... 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใน 

มคอ 2  
คุณวุฒ ิ

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ความสัมพันธ์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรใน 
ปีการศึกษา 2558 

หมายเหต ุ
(ระบุเหตุผลการเปล่ียนแปลง คุณวุฒิต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ที่

เปล่ียนแปลงใหม่) 
1. นางสาวสุภาภรณ์  
บึงบูรพสกุล 

M.B.A. (Shipping 
Management) 

อาจารย์ คุณวุฒิตรง 1.นายวินิจ ศิริจิตร -ลาออกจากอ.ประจ าด้วยเหตุผลส่วนตัว 
- M.Sc. (Economics/Applied Economics) University of Oregon, 
Eugene, USA พ.ศ. 2551 
- M.B.A. (Finance) University of Alabama, Birmingham, USA พ.ศ. 2543 
- บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2540 

2.นายสุรินทร์ วิชชุวงศ์
  

วท.ม.  
(การจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส)์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ คุณวุฒิตรง 2. ดร.ฐิติมา  
วงศ์อินตา 

อาจารย์พเิศษ 
- วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่งและการจราจร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่งและการจราจร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 

3.นายสุริยะ สวนเดช
  

วท.ม.  
(การจัดการการขนส่ง
และโลจิสติกส)์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ คุณวุฒิตรง 3. รศ.ดร.ทวีศักดิ์  
เทพพทิักษ์ 

-อาจารย์พิเศษ 
- D.B.A.  (Supply Chain Management), University of  
Southern Australia, Australia พ.ศ. 2548 
- M.B.A. University of Southern Queensland Australia, Australia พ.ศ. 
2545 
- ประกาศนียบัตรช่างกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี พ.ศ.2540 

4.เรือโทวสวัตติ์ ทองจู บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ คุณวุฒิตรง 4.นางสาวจุฑาทพิย์ 
สุรารักษ ์

-อาจารย์พิเศษ 
- วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 

5.เรือโทยุทนา สมสอน วศ.บ. (อิเล็กโทรนิกส์) 
โรงเรียนนายเรือ 

อาจารย์ คุณวุฒิตรง 5.นายมัธยะ ยุวมิตร -อาจารย์พิเศษ 
- น.ม. (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 
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อาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์วินิจ ศิริจิตร 
2. อาจารย์พีรพล สิทธิวิจารณ์ 
3.  อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา     
4. อาจารย์สุพรรณี สวนอินทร์ 
5. อาจารย์สราวุธ ลักษณะโต 
6. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร 
7.อาจารย์ปราโมทย์ วิทยปิยานนท์ 
8.อาจารย์วสวัตติ์ ทองจู 
9.นาวาโทคมนุชิต พรหมปักษา 
10.อาจารย์จินตนา แพ่งนุเคราะห์ 
11.อาจารย์สุรินทร์ วิชชุวงศ์ 
12.อาจารย์สาโรช ตวงสิทธิตานนท์ 
13.เรือโทยุทนา สมสอน 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต..................................................................................................  
 

ตารางอาจารย์ผู้สอน และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.  อาจารย์วินิจ ศริิจิตร อาจารย ์ M.Sc. 
(Economics/Applied 
Economics) 

/  

2. อาจารย์พีรพล สิทธิวิจารณ ์ อาจารย ์ Ph.D.(Industrial and 
System Engineering) 

/  

3.อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา     อาจารย ์ M.Sc. (Logistics and 
Supply Chain 

/  
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

Management) 
4. อาจารย์สุพรรณี สวนอินทร ์ อาจารย ์ LL.M.(International 

Trade Law) 
      /  

5. อาจารย์สราวุธ ลักษณะโต อาจารย ์ Ph.D.(Shipping 
Management) 

/   

6. อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร อาจารย ์ LL.M.(International 
Trade Law) 

/  

7.อาจารย์ปราโมทย์ วิทยปิยานนท ์ อาจารย ์ M.sc.(Transport and 
Logistics Management) 

 ส านักสืบสวนและ
ปราบปราม กรม
ศุลกากร กทม. 

8.อาจารย์วสวตัติ์ ทองจู อาจารย ์ ปริญญาโท  
การบริหารธุรกิจ 

 บจก. เคทีพีเอส โลจิ
สติกส์ 

9.นาวาโทคมนุชิต พรหมปักษา อาจารย ์ ปริญญาตรี  
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 

 กองบัญชาการกา
ต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่ง(สอ.รฝ.) 

10.อาจารย์จินตนา แพ่งนุเคราะห ์ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัญฑติ 

 บริษัท ซิตี้วอล์ค 
จ ากัด 

11.อาจารย์สรุินทร์ วิชชุวงศ์ อาจารย ์ วท.ม.การจัดการขนส่ง
และโลจสิติกส ์

 บริษัท ไดกิ้น อิน
ทรัสทรีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

12.อาจารย์สาโรช ตวงสิทธิตานนท ์ อาจารย ์ วท.ม.การจัดการขนส่ง
และโลจสิติกส ์

  

13.เรือโทยุทนา สมสอน อาจารย ์ ปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 บริษัท ปลาวาฬ โล
จิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made. 
ไม่มีการ ด าเนินงาน ตามเกณฑ์ที ่ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of 
the QA practice shows little or poor results. 
มีผลการ ด าเนินงาน เบื้องต้น (เปน็ข้อมูล ดิบ เริม่ม ีระบบ แต่ยัง ไม่สมบรูณ ์ไมส่ามารถ/ ไม่มีการ วิเคราะห ์

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that 
they have been fully used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/ม ีผลการ วิเคราะห์การ ด าเนินงาน เทียบกับ เป้าหมายมีการเก็บ 
ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/ม ีผลการ วิเคราะห์การ ด าเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support that it has been 
fully implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 
ผลการ ด าเนินงาน ของระบบด ีท าให้เกิดผล เป็นไป/ใน ทิศทางตามเป้าหมายที ่ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences support that it has 
been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and 
positive improvement trend. 
มีการ ด าเนินงาน เหนือกว่าที ่เกณฑ ์ก าหนด ส่งผลใหเ้กิด การพัฒนา ระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of best practices in the 
field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA 
practice shows very good results and positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงาน ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการ ด าเนินงานท่ีดตี่อเนื่อง ส่งผลให้
การด าเนินงาน เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบช้ันน า ระดับประเทศ) 

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

 2 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ผลการด าเนินงาน   

Plan  
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวีด าเนินการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) จากแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า  “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคต
ของแผ่นดิน” (Wisdom of the East of the Future of the nation) มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดง
บทบาทน าให้กับทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตการด าเนินการที่ส าคัญ 7 
ด้าน ประกอบด้วย  

1. ศาสตร์ทางทะเล 
2. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
3. ศาสตร์ทางด้านการศึกษา 
4. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน 
5. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก(เช่น ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น) 
6. ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ 
7. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย 

      เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะโลจิสติกส์จึงได้ด าเนินการ
ก าหนดวิสัยทัศและพันธกิจของคณะดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์” 
พันธกิจ ภารกิจโดยหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์ และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรให้พันธสัญญาว่าจะใช้เป็น
กรอบด าเนินงาน มี 5 พันธกิจ ดังนี้ 
      1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  
      2. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  
      3. สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ส าหรับอุตสาหกรรมการขนส่งและโล
จิสติกส์ 
      4. บริการวิชาการแก่สังคม 
      5. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
      

ด้วยวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการของมหาวิทยาลัย คณะโลจิสติกส์มีส่วนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยกัน 2 ส่วน คือ ศาสตร์ทางทะเลและศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ คณะฯ  
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต โดยให้ทุกหลักสูตรของคณะโลจิสติกส์ก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯดังที่ได้กล่าวมา ควบคู่กับ
บริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนการสอนของคณะฯเพ่ือให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหลักสูตรที่คณะได้ท าการเปิดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษาเข้าการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งท า
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 

 
ส าหรับหลักสูตรธุรกิจพาณิชนาวี เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับ ปวส. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติก์และพาณิชยนาวีอยู่แล้ว มีโอกาส
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชนาวี ซึ่งผู้ที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้สามารถ
เทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในระดับ ปวส. กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรได้ ท าให้สามารถใช้เวลา
เรียนในหลักสูตรนี้ประมาณ                                        สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดองค์
ความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพของตนต่อไปในอนาคต 

 
Do  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวีได้น าแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ ไป
ด าเนินการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยที่หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยด้วยการประชุม และผ่านกระบวนการต่างๆ ล าดับขั้นตอนเพ่ือการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียโดยการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีข้ันตอน ดังนี้  

- สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ประชุมพัฒนาหลักสูตร 
- ประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
- เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
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หลักสูตรฯ มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี และมีความรู้พ้ืนฐานที่จะ

ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้เป็นไปตามพ้ืนฐานของวิชาชีพที่ได้รับการเสนอ และร่วมพัฒนาจากผู้ใช้

บัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุน และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านธุรกิจพาณิชยนาวีและ
สามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นขอบเขตของการ

ด าเนินการความเป็นเลิศและตอบสนองสังคมในกิจการศาสตร์ทางทะเลและศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และเป็น
สิ่งที่นิสิตในหลักสูตร ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ในครั้งการทวนสอบหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
พาณิชยนาวีประจ าปี 2557 หลักสูตรจึงน ามาปรับและก าหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้  สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นขอบเขตของการ
ด าเนินการความเป็นเลิศในกิจการศาสตร์ทางทะเลและศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ โดยนิสิตจะต้องมีความเป็น
ผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ถือเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่งส าหรับวิชาชีพ 

 
ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 
 

E 
 Expected Learning Outcome 

Generic 
Outcomes 

Subject 
specific 
outcomes 

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี และมี
ความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

 x 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน
สามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านธุรกิจพาณิชยนาวีและสามารถน าไปประยุกต์
ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 

 x 

3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

x  
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ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน  
                                              ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 ประการ    
๑.   มีความใฝ่รู้และสามารถที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต                                                                ⁄ ⁄ ⁄ 
๒.   มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                                                                                               ⁄ 
๓.   มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์                                                                                                                                     

  ⁄ 

๔.   มีความรู้ ความสามารถอย่างลึกซ้ึงตามสาขาวิชาชีพ                                                                        ⁄ ⁄  
๕.   มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล                                                               ⁄ 
๖.   มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ                                                                        
๗.   มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน                                                                                    

  ⁄ 

๘.   มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพื่อคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์                                                ⁄  
๙.   มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                         ⁄ 
๑๐.  มีสุนทรียารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและด ารงรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมไทย                                                                     

   

 
สาขาธุรกิจพาณิชยนาวีด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

บูรพา คณะโลจิสติกส์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านทักษะ 5 ด้านอันได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิ เคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จากนั้นท าการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาต่างๆ ดังสรุปในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา จ านวน 126 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
หมวดศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   90 หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะด้าน  31 หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ  59 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

 โดยการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเป็นดังนี้ 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

รายวิชา 

1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์  

การสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
วิชาเฉพาะด้าน                    
257101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                    

664111 การบัญชีการเงิน                    

665201 หลักการตลาด                    

668101  สถิติธุรกิจ                    

668111  การจัดการและองค์การ                    

668202  กฎหมายธุรกจิ                    

668203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                    

901332 การภาษีอากรและการจดัการศลุการกร                    

903121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกจิ                    

907421 การจัดการดา้นการปฏิบตัิการ                    

917431 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณส าหรับการจัดการโลจสิติกส์                    

วิชาเอกบังคับ                    
901352 กฎหมายพาณิชยนาวี                     

901353 การประกันภัยทางทะเล                     

902211 เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี                     

903331 การเงินส าหรับธรุกิจพาณิชยนาวี 1                    

903211 ธุรกิจพาณิชยนาวีเบื้องตน้                     

903371 ธุรกิจการเช่าเรือ                     

903372 การบัญชีการเงินส าหรับธุรกิจพาณิชยนาวี                    

903471 ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี                     

904271 ประวัติการพาณิชยนาวีไทย                     
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รายวิชา 

1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์  

การสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
904272 การจัดการท่าเรือและเทคโนโลย ี                    

904382 การจัดการการขนส่งทางทะเลและโลจสิติกส์                     

904481 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                     

905421 เทคโนโลยสีารสนเทศพาณิชยนาว ี                    

905371 เรือสินค้าและลักษณะของเรือ1                    

909458 สัมมนา                     

917324  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน                    
วิชาเอกเลือก                    
903321 ธุรกิจระหว่างประเทศเบือ้งต้น                     

903432 การเงินส าหรับธรุกิจพาณิชยนาวี2                    

904372 เรือสินค้าและลักษณะของเรือ2                    

904373 ปฏิบัติการท่าเรือ                    
904471 การปฏิบัติงานสินค้าส าหรับเรือ                    
905341 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางพาณิชยนาวี                    

905441 การประยุกตโ์ปรแกรมส าเร็จรปูด้านพาณิชยนาว ี                    

907331 การจัดการทรัพยากรมนษุย์                     

907422 การบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ                    

908453 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี                    
909401 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน                    
909402 สหกิจศึกษา                    

909403 ฝึกงาน 1                    

909404 ฝึกงาน 2                    

918371 ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 1                    
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รายวิชา 

1.  
คุณธรรม จริยธรรม 

2.  
ความรู้ 

3.  
ทักษะ 

ทางปัญญา 

4.  
ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.  
ทักษะการวิเคราะห์  

การสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
918372 ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 2                    

918373 ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 3                    
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ทั้งนี้รายละเอียดของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(2)  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.  ความรู้ 
(1)  เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
(2)  เข้าใจ สามารถวิเคราะห์หลักการของศาสตร์ในสาขาต่างๆ และน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  สามารถเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ และงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับปัญหาของ
สังคมยุคปัจจุบัน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา  
     ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 
(2)  สามารถแก้ปัญหาได้โดยน าหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
(3)  มีความใฝ่หาความรู้ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  มีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอ 
(3) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอ 

 
Check 

ในการตรวจสอบและทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรฯ สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี มีการ
ประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเป็นประจ าและมีการพูดคุยปรึกษากันตลอดเวลาทั้งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ ทั้งมีการจัดเวลาให้นิสิตสามารถเข้าพบ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าสาขาวิชามีการพบปะพูดคุยกับหัวหน้า
นิสิตเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาทุกครั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการ
ประชุมทวนสอบเป็นประจ าทุกปี  

 
อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ในภาคธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงของความคาดหวังจากผู้ใช้บัณฑิตมีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จึงได้ประชุมหารือร่วมกัน และได้มีมติปิดหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดยนิสิตรหัส 58 จะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรธุรกิจพาณิชนาวี 
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 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. มีโอกาสในการศึกษาต่อในศาสตร์
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ มติที่ประชุมจึงเสนอให้หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
เพ่ิมรูปแบบการรับเข้าอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากการรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาแล้ว ยัง
เปิดรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิ
สติกส์ แทนสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีที่ถูกปิด  

 
ดังนั้นในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จึง

ได้ข้อมูลที่น ามาส าหรับการปรับปรุงพัฒนาและปรับ ELOs ให้ทันสมัยสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ
อย่างชัดเจน และมีการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยไว้ในหลักสูตรปรับปรุงสาขาการค้าระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดโอกาสรับนิสิตเทียบโอนเหมือนในหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี  
โดยการผ่านกระบวนการทบทวนการประชุมการพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตรฯของผู้มีส่วนได้เสียดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว 
 

Act 
       เนื่องจากตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีผลท าให้การด าเนินการร่างหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยที่
ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 
โลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและควบคุมดูแลนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่ 
 
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 
Plan 
 หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินโครงการเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดย
ก าหนดช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรไว้ 5 ช่องทาง ได้แก่ (1) โครงการค่ายเยาวชน 
โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะฯ แต่หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องเข้าร่วมโครงการ (2) โครงการ
จัดหางานให้กับบัณฑิตจบใหม่หรือนิสิตที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา (Job Fair) ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดขึ้น
เพ่ือให้หลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ (3) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่งหลักสูตร
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลส าคัญส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาชมเว็บไซต์ (4) การประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าว
ของคณะฯ ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก
และรับรู้ความเป็นไปและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรให้เป็นที่รับรู้รับทราบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และ (5) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยการให้นิสิตปัจจุบันกลับไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรี ยนที่
ตนเองส าเร็จการศึกษาระดับปวส. 
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Do 
 หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการตามแผนการด าเนินโครงการเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
หลักสูตรตามช่องทางที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ หลักสูตรฯ ได้ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตปัจจุบันใน
หลักสูตรจ านวนหนึ่งไปร่วมโครงการ เพื่อให้อาจารย์และนิสิตนั้นได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ  

(2) โครงการจัดหางานให้กับบัณฑิตจบใหม่หรือนิสิตที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา (Job Fair) ในโครงการนี้
หลักสูตรฯ ได้จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตปัจจุบันจ านวนหนึ่งเข้าร่วมโครงการเพ่ือคอยให้ค าแนะน า
แก่นิสิตในการจัดหางานที่เกี่ยวข้อง และในโอกาสเดียวกันอาจารย์และนิสิตที่ร่วมโครงการก็จะประชาสัมพันธ์
ให้กับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดความรับรู้อย่างกว้างขวาง 

(3) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ (http://log.buu.ac.th) ในการนี้หลักสูตรฯ ได้
จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรฯ วัตถุประสงค์และขอบเขตของอาชีพที่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ 

(4) การประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวของคณะฯ หลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมของหลักสูตรฯ รวมถึงการด าเนินกิจกรรม การได้รับรางวัล ฯลฯ ของอาจารย์และนิสิตในหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกจดหมายข่าวและบุคคลทั่วไปสามารถรับรู้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นไป
ที่เกิดขึ้นของคณะฯ และหลักสูตรฯ  

(5) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยการให้นิสิตปัจจุบันกลับไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน
ที่ตนเองส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม หลักสูตรฯ ได้จัดส่งนิสิตปัจจุบันกลุ่มหนึ่งเพ่ือไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ตนเองได้ส าเร็จการศึกษามาเพ่ือให้หลักสูตรฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์นิสิตใหม่สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ในการสมัครเข้ามาเรียนสาขาธุรกิจพาณิชย
นาวีนั้น ส่วนมากทราบข้อมูลมาจากค าแนะน าจากรุ่นพ่ีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นจึงหาข้อมูลของ
หลักสูตรเพิ่มทางเว็บไซด์ของคณะฯ รวมถึงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 
Check 
 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ดี หลักสูตรมิได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการเช่นว่านั้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ ท าให้ยังไม่สามารถประเมินผลของการ
ด าเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งในรอบปีที่ผ่านมาหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี ไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเนื่องจากไม่มีการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 
  
Act 
          การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปีต่อไป จะเป็นการประชาสัมพันธ์ในนามของหลักสูตรการค้าระหว่าง
ประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดแผนส าหรับในรอบปีถัดไปให้มีการด าเนินการตาม
แผนการในลักษณะข้างต้น โดยให้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ทุก
โครงการ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน าเอาผลการด าเนินโครงการที่ประเมินได้นั้นมาปรับปรุงพัฒนาในการวางแผน
ของปีต่อๆ ไป 
 

http://log.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

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

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

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

 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
2.1 The information in the programme specification 

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

- 2 

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

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

- 2 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

- 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 2 
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ผลการด าเนินงาน 
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

Plan   
         คณะโลจิสติกส์มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหลักสูตร ด้วยการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนถึงครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป  
        ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ (มคอ.2) ได้แก่ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี และมีความรู้พ้ืนฐานที่
จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุน 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านธุรกิจพาณิชยนาวีและ
สามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
 3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  Do   
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการจัดประชุมในสาชาวิชาฯ รวมทั้งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวี  ตัวแทนจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเข้าร่วมในการ
พิจารณาเพ่ือปิดและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย จึงพัฒนาและปรับปรุง
เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยเพ่ิมการรับ
นิสิตเทียบโอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และทางหลักสูตรได้เข้าร่วมการปรับปรุงจนเสร็จสิ้นกับทา ง
มหาวิทยาลัยฯ (ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559) โดยในการประชุมฯ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการจัดการด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนจากสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต ได้มีการพิจารณาภาพรวมทั้งหลักสูตร ว่าหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย เพียงพอแล้ว
หรือไม่ อย่างไร  
 
 นอกจากนี้ ในส่วนหลักสูตรฯ ยังได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบว่า การเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาให้อาจารย์ประจ าวิชาของรายวิชาต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลการเรียนรู้ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจ
พาณิชยนาวี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ. 2) โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียนนั้นจะมีการรวบรวมแผนแสดงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพ่ือให้หลักสูตรฯ พิจารณาความ
เหมาะสมและอนุมัติก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา   
 

Check   
        หลังจากที่ได้ประชุมสาชาวิชาฯ รวมทั้งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการ
พิจารณาปิดหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
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การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์  เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีการรับ
นิสิตแบบเทียบโอน  

 Act 
หลักสูตรฯ ได้น าผลการประชุมในการปิดหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีเป็นที่เรียบร้อย และงดรับนิสิต

ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและควบคุมดูแลนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่จ านวนทั้งสิ้น 158 คน 
ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาครบทุกคน  ซึ่งหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีการ
ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและทันสมัย โดยหลักสูตรจะได้น าไปใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนให้ปีสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งน า
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ไปพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป  

 
        ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 
1. ผลิตบัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ตอบสนอง

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the 
East for the Future of the Natation)” 

2.  บั ณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ เ ข้ า ท า ง า น ใ น ด้ า น ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 
โลจิสติกส์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิต 

3.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
3.1 มีความรู้ในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ และ

สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
   3.2 ประเมินสถานการณ์และปัญหาและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ และสามารถประยุกต์ส าหรับการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
   3.3 มีจิตสาธารณะ  มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ 
  3.4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 
2.2 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

Plan   
         คณะโลจิสติกส์มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวั ตถุประสงค์
ของแต่ละหลักสูตร ด้วยการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนถึงครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป โดยพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดโดยส านักงานการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีรายละเอียดของรายวิชาเฉพาะทางของศาสตร์โลจิสติกส์แสดงอย่างชัดเจน 
        ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ (มคอ.2) ได้แก่ดังต่อไปนี้ 
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 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวีและมีความรู้พ้ืนฐานที่จะ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุน 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
 3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 
1. ผลิตบัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ตอบสนอง

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the 
East for the Future of the Natation)” 

2.  บั ณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ เ ข้ า ท า ง า น ใ น ด้ า น ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร 
โลจิสติกส์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิต 

3.  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
3.1 มีความรู้ในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ และ

สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิ 
   3.2 ประเมินสถานการณ์และปัญหาและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ และสามารถประยุกต์ส าหรับการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
   3.3 มีจิตสาธารณะ  มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ 
  3.4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 
  Do   
        หลักสูตรฯ ได้มีการจัดประชุมในสาชาวิชาฯ รวมทั้ งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเข้าร่วม ในการพิจารณาปิด
หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี   เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย จึงปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ โดยเพ่ิมการรับนิสิตเทียบโอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และทางหลักสูตรได้เข้าร่วมการปรับปรุงจนเสร็จสิ้นกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
(ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559) โดยในการประชุมฯ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ได้มีการแสดง
ความคิดเห็นต่อรายวิชา ตลอดจนพิจารณาภาพรวมทั้งหลักสูตร ว่ารายวิชาและหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย เพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร  
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 นอกจากนี้ ในส่วนหลักสูตรฯ ยังได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านทราบว่า การเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาให้อาจารย์ประจ าวิชาของรายวิชาต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลการเรียนรู้ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจ
พาณิชยนาวี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ. 2) โดยในระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
เรียนนั้นจะมีการรวบรวมแผนแสดงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) เพ่ือให้หลักสูตรฯ พิจารณาความ
เหมาะสมและอนุมัติก่อนเริ่มเปิดภาคการศึกษา   
 

Check   
        หลังจากที่ได้ประชุมสาชาวิชาฯ รวมทั้งมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปิด
หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี   เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ส่วนได้ส่วนเสีย จึงปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ให้มีการรับนิสิตแบบเทียบโอน 
สามารถสรุปผลการประชุมได้ว่าคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
และการจัดการโลจิสติกส์ ตัวแทนจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อรายวิชา 
ตลอดจนพิจารณาภาพรวมทั้งหลักสูตรได้ดังนี้  

- พิจารณาให้มีการปรับรายวิชาให้ทันสมัย โดยเพิ่มรายวิชา  ดังต่อไปนี้  
1) 91520659 การจัดการคลังสินค้า ซึ่งหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ

จัดการโลจิสติกส์ ไม่มีรายวิชานี้ แต่ที่ประชุมกรรมการพัฒนาหลักสูตรมีมติเห็นว่ามีความ
จ าเป็น โดยให้มีการออกแบบเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

2) 90010159 ธรุกิจพาณิชยนาวข้ัีนแนะน า ซึ่งเป็นรายวิชาอัตลักษณ์ของคระ   
3) 91330759 การจัดการท่าเรือ เป็นวิชาเอกเลือก เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนิสิต 
4) 92540959 การขนส่งทางอากาศ เป็นวิชาเอกเลือก เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนิสิต 
5) 92541359 ระบบการบริหารคุณภาพในโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
6) 92541159 การจัดการธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ 
7) 92541259 โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
8) 92541359 ระบบการบริหารคุณภาพในโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
9) 92541459 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
10) 92340959 การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ 
11) 90510159 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เป็นวิชาที่เกิดจากการผนวกความรู้ระหว่าง

วิชา Quantitative analysis และวิชาสถิติธุรกิจ เกิดเป็นรายวิชาใหม่ 
 

- พิจารณาให้ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากรายวิชามีความซ้ าซ้อนกัน ไม่ทันสมัย ดังต่อไปนี้ 
1) 909452 สัมมนาทางโลจิสติกส์ 
2) 909453 สัมมนาข้ามวัฒนธรรม I&II ให้ยุบเป็นรายวิชาเดียว 
3) 908452 หัวข้อเลือกสรรทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 2    
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- พิจารณารายวิชาที่ต้องมีการวางแผนการเรียนให้เรียนตามล าดับก่อน – หลัง เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการศึกษา โดยรายวิชาที่เป็นบุรพวิชา จะเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน จึงจะ
สามารถเรียนวิชาต่อไปที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันต่อไป ซึ่งมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1) บุรพวิชา : ๙๑๐๓๐๒๕๙  วิชาวิธีวิจัยธุรกิจ และ ๙๑๐๓๐๓๕๙ วิชาการเตรียมความพร้อมการ
ปฏิบัติงาน  จากนั้นจึงรายวิชา ๙๐๙๔๐๒๕๙ สหกิจศึกษา ต่อไป  

 
Act 
หลักสูตรฯ ได้น าผลการประชุมในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและทันสมัย 

โดยหลักสูตรจะได้น าไปใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งน าข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ไปพัฒนาหลักสูตรฯ ต่อไป  
 
 
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

 
Plan   
       คณะโลจิสติกส์มีนโยบายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ 
อย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บุคคลที่สนใจเข้าศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกเข้าศึกษา นิสิตปัจจุบัน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครองของนิสิต เป็นต้น โดยมีการ
ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรทุกหลักสูตรพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
และท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน 
  
Do   

หลักสูตรฯ ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่าง
ละเอียด ไว้ในเว็บไซด์ของคณะ (http://log.buu.ac.th/) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการติดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการสอบถาม และรับฟังข้อคิดเห็น 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน ามาพัฒนาหลักสูตรฯให้สอดคล้องความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน  
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ โดยมีการด าเนินการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น เพ่ือทราบความต้องการที่แท้จริง และพัฒนาหลักสูตรฯให้สอดคล้องความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน 
 
 
Check  

สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ 
อย่างละเอียด ไว้ในเว็บไซด์ของคณะ (http://log.buu.ac.th/) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้สาขาวิชาฯ ควรน าวิธีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่
มีการจัดหลักสูตรในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตรฯ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาวิธีการด าเนินการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

http://log.buu.ac.th/
http://log.buu.ac.th/
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ที่มา: log.buu.ac.th 

 
จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เข้าชมหน้าหลักสูตรธุรกิจพาณิชนาวีแล้ว 41,704 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 

กันยายน 2559) 
 

Act   
หลักสูตรฯ จะต้องน าผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่มีการจัดหลักสูตรใน

ลักษณะเดียวกัน มาพัฒนาวิธีการด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ ต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรได้เห็นตัวอย่าง
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ที่น่าจะใช้เป็นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จากเวปไซต์ http://www.admissionpremium.com/ ดังนี้ 

 
 

http://www.admissionpremium.com/
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นอกจากการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแล้ว เวปไซต์ดังกล่าวยังแสดงข้อมูลการรีวิวในด้าน

ต่างๆ ของหลักสูตรได้แก่ ด้านผลงานของสาขา (ของนักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่า) ความร่วมมือกังองค์กร
ภายนอก โอกาสหางานง่าน ความคุ้มค่าในการเรียน (ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต) โดยแสดงผลออกมา
เป็นค่าคะแนน ดังเช่นตัวอย่างการรีวิวหลักสูตรอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปัจจุบันเวปไซต์ดังกล่าว มีผู้สมัคร
สมาชิกแล้วจ านวน 304,381 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 2               
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
Sub Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- 2 

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

 

- 2 



28 

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ

เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

- 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 2 
 
ผลการด าเนินงาน   
 
3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้: หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความ
สอดคล้องกันเพื่อไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

Plan 
ด้วยสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้โลจิสติกส์ เป็น

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้
ส ารวจความต้องการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ พบว่า แนวโน้มในอีก 10 ปีข้างหน้ามีความต้องการก าลังคนด้านนี้
ไม่น้อยกว่า 30,000คนต่อปี ทั้งนี้เพราะกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นกลไกส าคัญในการลดต้นทุนให้กับ
กระบวนการธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมซึ่งมีความ
ต้องการก าลังคนด้านการจัดการโลจิสติกส์อยู่ในปริมาณมาก ประกอบกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม 
และวัฒนธรรม โดยการจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมการผลิต การค้า และการบริการที่มีความ
ต้องการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง ตลอดจนมีแหล่งอุตสาหกรรมให้นิสิตเข้าไปจัดท ากรณีศึกษาใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริง และการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าว          

ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้วางแผนให้ออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี และมีความรู้พ้ืนฐานที่
จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพ่ือลดต้นทุน 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านธุรกิจพาณิชยนาวี และ
สามารถน าไปประยุกต์ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดี 
 3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยในการนี้ หลักสูตรฯ ได้วางแผนการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรโดยจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เพ่ือให้หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง ได้รับการออกแบบโดยค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 ทั้งนี้ในขั้นตอนการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ในหลักสูตร 
คณะได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการสอน (มคอ.3) ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด และให้มีการ
ประเมินผล มคอ.5 ว่าผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามท่ีได้ออกแบบไว้หรือไม่ 
 

Do   
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยน ารูปแบบการเรียน 

การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 
Check  

        หลักสูตรฯ ได้จัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือประเมินว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยได้มีการน าเอาข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นมาประกอบการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
 

Act   
        จากผลการประชุมข้างต้น หลักสูตรฯ จะท าการปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะมีการวางแผนให้มีการเรียนเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ค าแนะน าต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง 
 
3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
 

- พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้: การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชา
สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

 
Plan   

        หลักสูตรฯ มีการวางกระบวนการในการติดตามให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรนั้นมีการด าเนินการให้เกิดการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยจะมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาว่าแต่ละรายวิชา
นั้นมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนหรือไม่  
  

Do 
หลักสูตรฯ ได้ติดตามให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้นมีการด าเนินการให้

เกิดการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
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ได้ติดตามผลการด าเนินงานของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาว่าแต่ละรายวิชานั้นมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนหรือไม่ 

 
ทางหลักสูตรมียังการก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการท า

รายงานตลอดจนน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี  มี
กิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบ และมีภาวะผู้น า  มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่าง
สม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 
 

Check 
        จากการพิจารณาค าอธิบายรายวิชาและแผนแสดงรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
พบว่าบางรายวิชามีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางรายวิชาที่ ยังไม่
สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
 

Act 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการประชุมเพ่ือน าผลการพิจารณาเกี่ยวกับรายวิชาที่ยังไม่สนับสนุน
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนมาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือให้รายวิชาดังกล่าวน าไปสู่การบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังในลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 
- พิจารณาตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
1. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 

courses, the intermediate courses, and the specialized courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่าง
ชัดเจน 

2. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to 
pursue an area of specialization and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 
ผลการด าเนินงาน 

Plan 
 ในขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรธุรกิจพาณิชนาวีนั้น มีการก าหนดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเอกบังคับสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร อีกทั้งการจัดการเรียน
การสอน โดยค านึงความเหมาะสมของล าดับก่อนหลังของแต่ละรายวิชา   
 

Do 
 เนื่องจากหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี เป็นหลักสูตรแบบเทียบโอน ซึ่งนิสิตแต่ละคนจบการศึกษาจาก
สถาบันที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รายวิชาที่ท าการเทียบโอนได้จึงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดแผนการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น จึงต้องค านึงถึงทั้งนิสิตที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ กับนิสิตที่เทียบโอน
ไม่ได้ จึงท าให้การจัดตารางเรียนเป็นไปด้วยความยากล าบาก  
 

Check 
 
ผลการตรวจสอบการเปิดรายวิชาของสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีพบว่า การเปิดรายวิชาไม่สามารถเปิดได้

ตรงตามแผน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก 
- ผลการเทียบโอนของนิสิตที่มีความแตกต่างกัน 
- ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ า 
- บางรายวิชาต้องเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน ซึ่งอาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์สูง ดังนั้นจึงมีภารกิจมากอาจไม่สามารถจัดตารางเวลาเพื่อมาสอนให้ได้ 
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Act 
 เนื่องจากปัญหาส าคัญที่ผ่านมา คือ การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน หลักสูตรฯ ไม่ได้นิ่ง
นอนใจในปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการหารือกันภายในหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนดังกล่าว เช่น 

- การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนรายวิชาให้มีความชัดเจน ในรายวิชาไหนที่มี
ความส าคัญถึงแม้ผู้เรียนจะเคยเรียนมาแล้ว อาจจะพิจารณาไม่ให้มีการเทียบโอน 

- วางแผนเรื่องอาจารย์ผู้สอนล่วงหน้า   
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- 2 

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

- 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 2 
 
 

ผลการด าเนินงาน   
Plan 

หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของไทย ฉบับที่ 2 (2556-2660) ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่
คุณธรรม ชี้น าสังคม” และยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
(เอกสารหมายเลข 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ทางหลักสูตรฯ จึงมีการก าหนดปรัชญา
หลักสูตรฯ อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเทศไทย ปรัชญามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ได้
ปรัชญาหลักสูตรฯ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านธุรกิจพาณิชยนาวี
ของประเทศ  มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหา วิธีการสอนเพ่ือให้นิสิตมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1) มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี 
(2) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านธุรกิจพาณิชยนาวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี 

และสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของธุรกิจพาณิชยนาวี 
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สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ได้น ากลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ใช้การสอนในหลากหลาย

รูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
 
Do 

หลักสูตรฯ มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการวางแผนส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของนิสิตให้มีความสามารถในการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ในการรวบรวมข้อมูล แยกแยะ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์ความรู้จากรายวิชาต่างๆ 
มาประยุกต์เพ่ือใช้งานจริงได้ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทางหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยในแต่ละรายวิชามีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของนิสิต ประกอบด้วย 
การสอนด้วยการบรรยาย การปฏิบัติ การค้นคว้า การน าเสนอ และรายงาน  และหลักสูตรฯ ได้เริ่มประยุกต์การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในบางรายวิชา ซึ่งทางคณะโลจิสติกส์และหลักสูตรทุกหลักสูตร
จึงได้มีการประชุมหารือเพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของนิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในระดับขั้นที่สามารถ
สังเคราะห์ปัญหาได้ จึงมีการขยายผลไปสู่การวางแผนเพ่ือด าเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิ ตใน
รายวิชาสัมมนา โดยก าหนดให้นิสิตต้องด าเนินการ และเปิดโอกาสให้นิสิตมี โอกาสวิเคราะห์ วิจารณ์และ
น าเสนองานวิจัยทางธุรกิจพาณิชยนาวี รวมถึงกรณีศึกษาจากสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง  

 
ซึ่งการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะส่งผลให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่

คาดหวัง และได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ปัญญา 4) 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) การวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และยังเป็นการปลูกฝังให้นิสิตน าแนวทางการศึกษานี้ไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
มากขึ้น เนื่องจากระหว่างการเรียนการสอนทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาและ
กิจกรรมที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนที่คาดหวัง (expected learning outcomes) โดยมีการก าหนดให้
นิสิตท างานเป็นกลุ่ม และให้นิสิตเรียนรู้สถานการณ์จริงจากกรณีศึกษา วิจัย และการอภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียน เพื่อให้นิสิตมีความสนในที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ความรู้ และปัญญา 
ร่วมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และในการน าเสนอผลงาน 

 
นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท าให้

นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่  โดยมิใช่เพียงแค่ความรู้ที่ได้จาก
ผู้สอน   สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม  คุณภาพการ
เรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน  หลักสูตร ฯ จึงมีการก าหนดปรัชญาหลักสูตรฯ อ้างอิงจาก
ปรัชญามหาวิทยาลัยได้ปรัชญาหลักสูตรคือ “ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 
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มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้น า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีของประเทศ” และน าไปเป็น
แนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การศึกษา เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน โดยการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร ฯ ได้มีการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
คณะโลจิสติกส์    
  

Check 
ในการจัดท ารายละเอียดของวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน โดยอาจารย์ประจ าวิชาแจก

เอกสารในชั่วโมงแรกให้กับนักศึกษา และท าการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
แผนการสอนและการประเมิน รวมทั้งการสอบและการตัดเกรด หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ คณาจารย์ส่ง มคอ.3 
เพ่ือให้เป็นไปตามกลไกของการประเมิน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดการจัดการเรียนการสอนวัดผลจากการ
ประเมินโดยนิสิตท าการประเมินผู้สอนและประเมินการเรียนการสอนรายวิชาผ่านระบบ website ประเมินการ
สอน 

 
 ในการจัดการเรียนการสอน  คณะกระตุ้นให้อาจารย์ประจ ารายวิชาพยายามเน้นรูปแบบการสอนแบบ 
Active Learning เช่น  

- รายวิชาสัมมนา ที่ได้น าแนวคิด Active Learning ไปใช้ กล่าวคือ มีการมอบหมายให้นิสิต
จัดท าโครงการวิจัย โดยหยิบปัญหาใกล้ตัว มาแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เรียนมาใน
รายวิชาต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา  

- รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตน ามาปัญหาจริงในภาค
ธุรกิจ แล้วเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 

 
Act 
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในช่วงแรกของรายวิชา การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณนั้นพบว่า นิสิตยังไม่เข้าใจและมีความกังวลในการคิดหัวข้อโครงงานที่จะน าปัญหาจริงในสถาน
ประกอบการมาท าการศึกษา โดยเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ แต่เมื่อผ่านไปในสัปดาห์ที่ 2-
3 นิสิตมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของรูปแบบการเรียนดังกล่าวมากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 

 ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะน าผลการประเมินต่างๆ ไป เข้าสู่การประชุมในระดับบริหารงานของคณะ เพ่ือ
ประชุม หารือ วิเคราะห์ พัฒนา และวางแผนจากผลการประเมินผู้สอน การประเมินรายวิชา ผลคะแนนของ
นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียนว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ของทางคณะฯ หรือไม่ 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: 
การประเมินประกอบด้วย  

a. New student admission  
การรับเข้าผู้เรียน  

b. Continuous assessment during the course of study 
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองระหว่างการศึกษา  

c. Final/exit test before graduation 
การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be adopted 
and be congruent with the expected learning outcomes. They should measure the 
achievement of all the expected learning outcomes of the programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังหลักสูตรและรายวิชา  

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

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

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมมีาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันท้ังหลักสูตร  

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

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly 
evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเท่ียงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้น าไปทดลองใช้  

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

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- 2 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

- 2 

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

- 2 

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

- 2 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

- 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 2 
 

ผลการด าเนินงาน   
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
      ซึ่งสามารถพิจารณาตาม Sub Criterion ข้อ 1 และ 2 ไปในคราวเดียวกันได้ ดังต่อไปนี้  

5.1.1 องค์ประกอบของการประเมินฯ ประกอบด้วย  
a. การรับเข้าผู้เรียน (New student admission)  
b. การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา (Continuous assessment during 

the course of study) 
c. การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 



39 

 
กลุ่มงานวิชาการร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ประชุมก าหนด

แผนการรับนิสิต ที่สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติฯ ของคณะโลจิสติกส์ คือ 
 
1) การรับเข้าผู้เรียน (New student admission) 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนของคณะโลจิสติกส์ทุกสาขา
ด าเนินการได้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง การคัดเลือกนักเรียนด าเนินการได้อย่างครบถ้วน อย่างมี
ประสิทธิภาพคณะได้ก าหนดแนวทางและแนวปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนเพ่ือรับสมัคร
นิสิตประจ าปีการศึกษาต่างๆ ขัน้ตอนการรับสมัครและการสอบคัดเลือกตลอดจนถึงข้ันตอนการรายงานตัวของ
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะโลจิสติกส์รวมทั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  โดยมี
รูปแบบการรับ  

- โครงการรับตรงผู้ที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ หรือ
อนุปริญญาทางด้านพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า 

 
ทั้งนี้แต่ละสาขาวิชา มีแผนการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา แผนการรับ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

ธุรกิจพาณิชยนาวี - 120 
วิทยาการเดินเรือ 30 - 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 80 80 
สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 80 80 
สาขาอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 80 80 

 
ตารางการเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
2558 120 69 69 
2557 120 76 75 
2556 120 85 82 

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
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ตารางการเก็บข้อมูลจ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  
ปีการศึกษา นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 >ปี 4 รวม 
2558 69 - - - -  
2557 75 69 - - -  
2556 82 81 44 - -  

 
 
การรับเข้าผู้เรียน (New student admission) 

Plan 
คณะโลจิสติกส์ได้วางแผนเกี่ยวกับการรับเข้านิสิตเพ่ือศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ

พาณิชยนาวี โดยมีแผนการรับภาคพิเศษ 120 คน รูปแบบการรับ คือ โครงการรับตรงผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ หรืออนุปริญญาทางด้านพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจหรือ
เทียบเท่า 
          Do 

คณะโลจิสติกส์ได้ด าเนินการรับเข้านิสิตเพ่ือศึกษาในสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ตามรูปแบบการรับ
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นั้น มีจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 69 คน 

Check 
จากการด าเนินการรับเข้านิสิตตามรูปแบบข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามีจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน

จ านวนทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ว่าจะรับเข้านิสิตไม่เกิน 120 คน  
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจ านวน 69 คนนั้นพบว่ามี

จ านวนทีล่ดน้อยลงจากปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจ านวน 80 คน โดยจากการวิเคราะห์
พบว่าในช่วงปีดังกล่าวเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระยะเวลาภาคการศึกษาเพ่ือรองรับการเปิดภาคการศึกษาตาม
ระบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้นิสิตมีระยะเวลาในการตัดสินใจที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น ท าให้นิสิต
นั้นเลือกที่จะไปสมัครเข้าสถาบันอ่ืนที่มีการเปิดภาคการศึกษาที่เร็วกว่ามหาวิทยาลัยบูรพา ท าให้สถิติจ านวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ในระดับที่ลดน้อยลง รวมไปถึงความน่าสนใจของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
พาณิชยนาวี อาจยังไม่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนเท่าที่ควร  

 
อีกท้ัง อาจมีสาเหตุมาจากสาขามีการก าหนดสัดส่วนเงื่อนไขการรับเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ เพ่ิมสัดส่วน

กา ร รั บ ผู้ ที่ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษ า ใน ร ะดั บ  ป วส .  ใ นด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์  เ พ่ิ ม ม ากขึ้ น เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  60 
                                                             บริหารธุรกิจ             การค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจ านวนสถาบันอาชีวะศึกษาที่เปิดสอนในด้านการจัดการโลจิสติกส์ยังมีจ านวนไม่มาก ส่งผลให้มีผู้
ผ่านการคัดเลือกน้อยลง 

 
Act 
จากจ านวนตามข้อมูลการรับเข้านิสิตในหลักสูตรข้างต้น พบว่ามีความต่างระหว่างจ านวนนิสิตที่

ลงทะเบียนจ านวนกับจ านวนที่ก าหนดไว้ตามแผนการรับเข้านิสิตจ านวนมาก ดังนั้นในที่ประชุมกรรมการ
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คณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรและควบคุมดูแลนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาครบทุกคน 

 
2) การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา (Continuous assessment 

during the course of study) 
 

ตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรฯ 

รหัสแรกเข้า 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ 

2556 82 69 6  -  157 
2557 75 69 52  -  196 
2558 69 55 -  -  124 

 
Plan 
คณะโลจิสติกส์ได้วางแผนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้านการคงอยู่ของนิสิตตลอดปีการศึกษา 2558 โดย

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากกองทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการติดตามการคงอยู่ของนิสิตของหลักสูตรฯ 

 
Do 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปีโดย

เรียงล าดับตั้งแต่ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 โดยมีรายละเอียดตามจ านวนที่ปรากฏในตารางข้างต้น 
ทั้งนี้ จากจ านวนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่านิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ รหัส 56 นั้นมี

อัตราการคงอยู่ในอัตราท่ีลดลงจาก 82 คน เหลือเพียง 69 คน ในขณะที่นิสิตรหัส 57 นั้นมีอัตราลดลงจาก 75 
เหลือเป็น 69 คน และ 52 คนตามล าดับ 

 
Check 
เนื่องจากนิสิตสามารถเทียบโอนบางรายวิชาได้ นิสิตบางส่วนสามารถจบการศึกษาได้เร็วเนื่องจาก

รายวิชาในหลักสูตรนิสิตสามารถเทียบรายวิชาได้  จากจ านวนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่านิสิตที่
ศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ ซึ่งถือว่ามีจ านวนการลดน้อยลง ทั้งนี้ สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้นิสิตมีจ านวนลดลงนั้น
น่าจะมีผลมาจากผลการเรียนของนิสิตไม่เป็นไปตามเป้า  

 
Act 
จากการประเมินอัตราการคงอยู่ของนิสิตที่มีระดับลดลงข้างต้น หลักสูตรฯ ได้วางแผนในการจัดท า

การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี  ซึ่ง ในที่ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 
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1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชย
นาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และควบคุมดูแลนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาครบทุกคน 
 

3) การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 
- การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 

Plan 
หลักสูตรฯ ก าหนดแผนในการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษาโดยมีขั้นตอนในการทดสอบทั้งในทาง

ทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ทั้งในลักษณะการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 
รวมถึงการฝึกสหกิจศึกษาอันมีการท าโครงงานประกอบในระหว่างภาคการศึกษา 

 
Do 
หลักสูตรฯ ได้มีการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษาโดยมีขั้นตอนในการทดสอบในปีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
การทดสอบความรู้ในทางทฤษฎี 
ในแต่ละรายวิชามีกระบวนการในการทดสอบอันประกอบไปด้วยการทดสอบย่อย การทดสอบกลาง

ภาค และการทดสอบปลายภาค ทั้งนี้ สัดส่วนคะแนนของแต่ละการทดสอบนั้นให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ า
วิชาได้ก าหนดไว้ในแผนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

 
Check 
การทดสอบความรู้ในทางทฤษฎี อาจารย์ประจ าวิชาได้มีการประเมินผลการเรียนนิสิตจากคะแนน

ต่างๆ ทั้งคะแนนจากการสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค คะแนนจากการสอบย่อย รวมถึงการประเมิน
คุณลักษณะต่างๆ ของนิสิต นอกจากนี้ ในส่วนของการทดสอบความรู้ในทางปฏิบัติ  

 
Act 
การทดสอบความรู้ทางทฤษฎี หลังจากที่มีการจ าแนกผลแล้วว่านิสิตรายใดจะต้องมีการพัฒนาความรู้

เพ่ิมเติมก็จะจัดให้มีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา) 
เพ่ือที่จะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติต่อนิสิตว่านิสิตในประเภทใดจะต้องได้รับการปฏิบัติหรือพัฒนาอย่างไร 
หลักสูตรฯ ก็จะมีการพิจารณาต่อไปว่าจะพิจารณาด าเนินการกับนิสิตนั้นอย่างไร  

 
5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด 

พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 5.2.1 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเ มิน เกณฑ์ และ

เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 Plan 
 หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ 
ตามท่ีได้ระบุไว้ในหลักสูตรฯ (มคอ 2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน: ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับ
คะแนน และแบบไม่มีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
  1.1  การให้คะแนนแบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับคะแนน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ โดยสัดส่วนการให้คะแนน
อาจจะแตกต่างกันตามแต่รายวิชา เช่น คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค คะแนนรายงานและการ
เข้าร่วมชั้นเรียน เป็นต้น 
 
  1.2  การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับคะแนน ในบางรายวิชา เช่น สหกิจศึกษาหรือฝึกงานจะให้
คะแนนเป็น Satisfy (S) ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ Unsatisfy (U) ซึ่งหมายถึง ผล
การศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ Incomplete (I) หมายถึง ไม่สมบูรณ์ โดยการประเมินเป็น Satisfy (S) ต้องมีค่า
คะแนนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป 
 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
  2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขา หรือคณะกรรมการที่สาขา
แต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ 
  2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกงานซึ่งทางสถานประกอบการ
เป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
  2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
 3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหลักเกณฑ์การให้
ปริญญา ดังนี้ 
  3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต  
ครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
  3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับสองต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25ขึ้นไป และ
ไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
  3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับหนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และ
ไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

 
Do 

          ในส่วนของการด าเนินการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดท า มคอ. 3 ในรายวิชาต่างๆ กล่าวคือ อาจารย์
ผู้สอนมีการจัดท า มคอ. 3 ก่อนเริ่มการสอน ซึ่งเมื่อเข้าสู่การเรียนในคาบแรก อาจารย์ผู้สอนได้มีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการเรียนในรายวิชาดังกล่าว หัวข้อในการบรรยาย การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียน (การเก็บคะแนน การสอบกลางภาค การท ารายงาน การสอบปลายภาค เป็นต้น) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะ
ปฏิบัติเช่นนี้กับทุกรายวิชาที่สอน ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะต้องพยายามให้เป็นไปตามที่ได้
ก าหนดใน มคอ. 3 
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Check 
          หลักสูตรฯ ได้ตรวจพบว่าในบางรายวิชายังไม่ได้มีการจัดท า มคอ. 3 ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเร่งด าเนินการ
ให้อาจารย์ฯ จัดท า มคอ. 3 ให้ครบถ้วนต่อไป  
 

Act 
หลักสูตรต้องก าหนดระยะเวลาให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จัดส่ง มคอ.3 โดยจะต้องระบุแผนการ

ด าเนินการดังกล่าวลงไปในแผนงานของหลักสูตรเพ่ือให้การประเมินผู้เรียนเกิดความชัดเจน ตามที่ได้ระบุไว้ใน
หลักสูตรฯ (มคอ 2)  

 
5.2.2 การประเมินควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร 

Plan 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแผนในการประเมินมาตรฐานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์การประเมินผล

การเรียนรู้ในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนของรายวิชาเดียวกันที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายราย อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายนั้นจะต้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีวัตถุประสงค์แห่ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการสอน การวัดผลต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

Do 
รายวิชาในหลักสูตรฯ ที่มีการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนหลายราย ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนให้มีวัตถุประสงค์แห่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการสอน และการวัดผลต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การประเมิน 5 ด้าน ตามที่ได้มีการก าหนดแผนไว้
ข้างต้น 

Check 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามภาคการศึกษาแล้ว จะมีการประเมินจากทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยในส่วนแรกนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะพิจารณาผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าวิชาท่านต่างๆ จาก มคอ. 5 เพ่ือพิจารณาว่าได้มีการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ซึ่งได้เขียนขึ้นจากการประชุมก าหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนใน
ระหว่างอาจารย์ประจ าวิชาทั้งหมดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินความสอดคล้องและการมี
ทิศทางอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกกลุ่มนิสิตที่เปิดสอน ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการประเมินจากนิสิตนั้น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากการประเมินโดยนิสิตที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลการประเมิน 
(http://assess.buu.ac.th) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอนได้ปฏิบัติโดยสอดคล้องตามกลยุทธ์
การประเมิน 5 ด้าน 

Act 
หลังจากที่ได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าวิชาจากท่านต่างๆ ตาม 

มคอ. 5 และพิจารณาผลการประเมินจากนิสิตตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบประเมินของมหาวิทยาลัยแล้ว 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาดูว่ามีอาจารย์ประจ ารายวิชาใดบ้างที่ยังมีส่วนขาดตกบกพร่องที่ไม่เป็นไป
ตาม มคอ. 3 และผลการเรียนรู้ 5 ด้าน รวมถึงผลประเมินจากนิสิตที่มีการบ่งชี้ถึงปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเมื่อตรวจพบแล้วอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเชิญประชุมอาจารย์ประจ าวิชาเหล่านั้นมาสร้างความ



45 

เข้าใจร่วมกันเพ่ือยังไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลักแห่งผลการเรียนรู้ 5 
ด้านที่นิสิตพึงจะได้ซึมซับในระหว่างการจัดการเรียนการสอน   
 
5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความ

น่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
ซึ่งสามารถพิจารณาตาม Sub Criterion ข้อ 6 และ 7 ไปในคราวเดียวกันได้ มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

- มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ความ
น่าเชื่อถือและเป็นธรรม และความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น 
และได้น าไปทดลองใช้ 

 Plan 
 หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
โดยได้มีการระบุไว้ในหลักสูตรฯ (มคอ. 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขา หรือคณะกรรมการที่สาขาแต่งตั้ง
ก่อนประกาศผลสอบ 
 3.  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานซึ่งทางสถานประกอบการ
เป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
 4.  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 

 
  Do 

          จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้สอนได้มีการอธิบายเกณฑ์การวัดผล และเกณฑ์การ
ประเมินผลให้นิสิตทราบในตอนต้นของการเริ่มสอนในรายวิชาต่างๆ จากนั้น หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้มีการ
ออกเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ต้องรายงานเกรดไปยังผู้ช่วยฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี ตามล าดับชั้น 
เพ่ือรายงานผลว่า เกรดในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาอีกข้ันหนึ่ง  
 หลังจากท่ีได้ประกาศเกรดในระบบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแล้ว จะมีนิสิตบางส่วนที่
มีข้อสงสัยในเรื่องการออกเกรด จะมาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอค าชี้แจงในการออกเกรด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะ
ให้ค าชี้แจงในเรื่องการเก็บคะแนน และการประเมินผลตามเกรด รวมทั้งอาจมีกรณีที่อาจารย์ให้นิสิตดูข้อสอบที่
ตนได้สอบไป เพ่ือประกอบการชี้แจงการตัดเกรดด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม ซึ่งนิสิตสามารถขอตรวจสอบได้ 
 

Check 
          หลักสูตรฯ เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีการเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะนน เป็นไป
ตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
ให้กับนิสิต 
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Act 
หลักสูตรต้องน าแผนที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น มาด าเนินการในทางปฏิบัติ เพ่ือประกันว่าการประเมิน

ผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 

5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
Plan 

หลักสูตรฯ ได้วางระบบในการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใน
หลักสูตรนั้นมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียน 
ทั้งนี้ ในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไว้ในหลักสูตร (มคอ.2)  ดังที่ได้มีการก าหนดกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และ

การร่วมกิจกรรม 
   (2)  ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
   (3)  ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
   (4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทั้งนี้ โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

การปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบย่อย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
   (3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
   (4) ประเมินจากโครงงานที่นิสิตน าเสนอ 
   (5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
   (6) ประเมินจากรายงานของวิชาสหกิจศึกษา 
 3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ทั้งนี้ โดย ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน ประเมินจากรายงานสหกิจ
ศึกษา และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 4. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ โดยประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 5. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
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  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน 

 
Do 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีกระบวนการในการให้ค าแนะน าแก่นิสิตในกรณีที่

นิสิตมีผลการเรียนที่มีแนวโน้มควรงดเรียนในรายวิชา (Drop) กล่าวคือ อาจารย์ฯ จะให้ค าแนะน าแก่นิสิตใน
ลักษณะที่อธิบายให้เข้าใจว่า ผลคะแนนเก็บที่นิสิตได้รับนั้น สมควรที่จะ Drop หรือไม่ หรือหากไม่  Drop 
นิสิตจะต้องวางแผนการเรียนและการอ่านหนังสืออย่างไรเพ่ือให้นิสิตพ้นจากได้เกรด F หรือการได้เกรดตามที่
นิสิตพึงประสงค์ ซึ่งเมื่ออาจารย์ได้แนะน าในลักษณะดังกล่าวข้างต้น จะท าให้นิสิตสามารถศึกษาต่อไปได้โดย
ปราศจากความเสี่ยงหรือบรรเทาความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุที่ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (รีไทร์)  

 
Check 
การที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินกระบวนการดังที่กล่าวถึงข้างต้นนี้มีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้

ของนิสิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าการได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรภายใต้ข้อมูลในเชิงระบบที่
ถูกต้องจะท าให้นิสิตปราศจากหรือบรรเทาความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุที่ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
(รีไทร์) นอกจากนี้ การที่นิสิตสามารถท าการศึกษาต่อไปในระบบได้โดยปราศจากหรือบรรเทาความเสี่ยงต่อ
การพ้นสภาพฯ ย่อมส่งผลให้นิสิตมีความสุขและมีสมาธิในการศึกษามากยิ่งขึ้น และเป็นการรักษาอัตราความ
คงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรอีกทางหนึ่งด้วย 

 
Act 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตตามกระบวนการดังที่กล่าวถึง
ข้างต้นนั้นจะน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่นิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนมารายงานแก่ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาว่าสิ่งที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสม
แล้วหรือไม่ และในขณะเดียวกันก็จะได้รวบรวมเอาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินั้นมาพิจารณาร่วมกัน
ว่าหากเกิดพฤติการณ์ในลักษณะท านองเดียวกันนี้อีก อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่
ประสบปัญหาในลักษณะเช่นว่านั้นอย่างไร ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แล้วก็จะมีการจดบันทึกลงในรายงานการประชุมและพัฒนาขึ้นเป็นคู่มือว่าด้วยการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 

 
5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 
Plan 

ภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 คณะโลจิสติกส์ได้มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติงานของคณะฯ ไว้ใน
เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน (Corrective Action 
and Prevention Action) โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนเอาไว้ว่า ผู้
พบปัญหาหรือผู้ที่รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะท าการแจ้งข้อร้องเรียนโดยการบันทึก
รายละเอียดลงในค าร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (F-QMR-07) และน าส่งให้แก่ QMR เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป 
(ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติคณะฯ ได้ก าหนดช่องทางให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ สามารถเข้าถึงกระบวนการร้อง
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ทุกข์ที่ทางคณะฯ ได้จัดไว้ ได้แก่ การส่งข้อร้องเรียนเป็นหนังสือโดยยื่นผ่านสารบรรณของคณะฯ การส่งข้อ
ร้องเรียนที่ตู้รับข้อร้องเรียนซึ่งจัดตั้งไว้ที่หน้าห้องส านักงานคณบดีของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ (e-mail address) ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็ปไซต์ของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านทางหน้า
เพจเฟซบุ๊คของคณะฯ เป็นต้น รวมทั้งการประเมินผ่านแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
ซึ่งเมื่อทางผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR) ได้รับใบค าร้องขอให้
ด าเนินการแก้ไข (F-QMR-07) ดังกล่าวแล้วก็จะน ามาลงทะเบียนสถานะแจ้งด าเนินการแก้ไข (F-QMR-08) 
เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามการด าเนินการตาม F-QMR-07 ต่อไป โดยลงบันทึกค าร้องไว้ตามปัญหาที่
เกิดข้ึนตามรหัสที่ได้ก าหนดไว้ใน เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและ
การป้องกัน (Corrective Action and Prevention Action) 

 
Do 
คณะฯ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการ ISO 9001:2008 ที่

เกี่ยวข้อง (QMR / DCC / ADM / EDU) จะน าเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง QMR เพ่ือที่ QMR จะได้
ด าเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ 
QMR จะปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะผู้บริหาร (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น โดย QMR จะติดตามการด าเนินการแก้ไขดังกล่าว (ตัวอย่างของข้อร้องเรียน : บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ ร้องเรียนกรณีที่กรมศุลกากรไม่ยอมรับสมัครด้วยวุฒิที่จบมาจากคณะโลจิสติกส์ ซึ่ง
กรณีเช่นว่านี้ หลักสูตรฯ และผู้บริหารคณะ ได้ท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรไปยังกรมศุลกากรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว) 

 
Check  
คณะฯ มีการตรวจติดตามการด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 โดยมี

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ (Management 
Review) และการตรวจประเมินจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (Global Group) โดยในส่วน
ของกระบวนการว่าด้วยการรับข้อร้องเรียนและการด าเนินการแก้ไขตาม Q-QMR-03 นั้นไม่มีข้อบกพร่องแต่
อย่างใด 

 
การบริหารหลักสูตรที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของนิสิตคือ ความกังวลในเรื่องของรายวิชาที่จะ

น ามาเทียบโอน ว่าวิชาที่ตนเองเรียนมาในระดับ ปวส. จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือไม่ จึงมีโอกาสเข้า
มาปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยครั้ง  

 
Act 
จากความกังวลดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับตัวแทนนิสิต ได้มีการพูดคุยและแจ้งเงื่อนไขการเทียบ

โอนเพื่อให้นิสิตทราบข้อมูลและเกณฑ์ในการเทียบ โดยให้นิสิตประเมินตนเองในเบื้องต้นก่อนว่า มีรายวิชาใดที่
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้บ้างก่อนที่จะท าการยื่นเอกสารขอเทียบรายวิชา เพ่ือไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเทียบโอน 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 นี้ จะเปิดรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขาการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดการโลจิสติกส์ โดยช่องทางการรับเข้าของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เห็น
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ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงได้หารือเพ่ือพิจารณาเงื่อนไขและเกณฑ์ใน
การเทียบโอนที่ชัดเจน และออกเป็นประกาศจากคณะโลจิสติกส์ต่อไป เพ่ือลดปัญหาที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

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

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

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

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

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

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

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
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การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

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

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

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

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

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

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

- 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- 2 

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

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

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

- 2 

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

- 3 

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

- 2 

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

- 3 

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

- 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้ง
คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
Plan 
ทางหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิตามที่กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิของ สกอ. ก าหนด และมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าสาขาวิชา  
Do 
อย่างไรก็ดี จ านวนอาจารย์ยังไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้คือ 1 :35 

คน โดยหลักสูตรใช้อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพเพ่ือ
แก้ปัญหาอาจารย์ประจ าที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นดังนี้   

การค านวณค่า FTEs มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จากตารางข้อมูลค านวน FTEs นิสิต ค านวณค่า 
FTEs ได้ดังนี้   
 
FTEs นิสิต = 2,961   
                   72 
     = 41.125 
 
จ านวนอาจารย์ท่ีควรมี = จ านวนนิสิตเต็มเวลา FTEs 

                                     เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา 
 
           = 41.125  =  1.14 (หรือ 2 คน) 
                                             36 

 

 ซึ่งแสดงรายละเอียดข้อมูลตารางค านวน FTEs นิสิต ดังนี้ 
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ก. ข้อมูลตารางค านวณ FTEs นิสิต  
 
No. ชื่อวิชา หน่วยกิต จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน ผล นกxนิสิต 

 ภาคเรียนที่ 1/2558 
1 Maritime Economics 3 68 204 
2 Cargo Ships and their Characteristics I 3 73 219 
3 Internship 2 3 15 45 
4 English for Logistics 3 85 255 
5 Taxation and Customs Management 3 68 204 
6 Maritime Law 3 64 192 
7 Ship Chartering Business 2 73 146 
8 History of Thai Maritime Business 2 70 140 
9 Maritime Transport and Logistics 

Management 3 72 
216 

 ภาคเรียน 2/2558 
1 General Knowledge on Business 2 48 96 
2 Introduction to Maritime Business 3 69 207 
3 Shipping Finance for Maritime Business I 2 61 122 
4 Port Management and Technology 3 68 204 
5 Operations Management 3 74 222 
6 Internship 2 3 10 30 
7 Seminar 1 66 66 

ภาคฤดูร้อน ภาคเรียน 2/2558 
1 Internship 2 3 3 9 
2 Logistics and Supply Chain 

Management 3 6 
18 

3 Marine Insurance 3 60 180 
4 Quantitative Methods for Logistics 

Management 3 62 
186 

 
Check 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯมี FTEsของอาจารย์หลักสูตรฯ รวม 21.67 แบ่งเป็นการสอนในหลักสูตรฯ 
เท่ากับ 1.88 และการสอนนอกหลักสูตรเท่ากับ 19.79 

  
ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคการศึกษาดังตารางต่อไปนี้



55 

  (ภาคเรียนที่ 1/2558)  
อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 

รายชื่ออาจารย์ 
ภายในหลักสูตร นอกหลักสูตร 

รายชื่อวิชา 
หน่วย
กิต ชั่วโมง รวม รายชื่อวิชา 

หน่วย
กิต ชั่วโมง รวม 

อ.วินิจ ศิริจิตร Maritime Economics 3 15 45 Business Statistics 3 15 45 
     Business Statistics 3 15 45 
     Seminar in International Trade 1 15 30 
อ.มัธยะ ยุวมิตร  Maritime Law  3 15  45  Maritime Law 3 15 45 
          Maritime Law 3 15 45 
          Legal Aspects for Logistics 3 15 45 
อ.ฐิติมา วงศ์อินตา 

 
 0  0 0  Seminar in Logistics 1 15 15 

          Seminar in Logistics 1 15 15 

     
Performance Measurement in Supply 
Chain 3 15 45 

          Demand and Inventory Planning 3 15 45 
          Operations Management 3 15 45 
          Seminar in Logistics 1 15 15 
อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ ์  0 0 0 International Marketing Strategy 3 15 45 
      International Marketing Strategy 3 15 45 
      Board of Investment 3 15 45 
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ 668111 Management and Organization 0 0 0 668111 Management and Organization 3 15 45 
     668111 Management and Organization 3 15 45 
          668111 Management and Organization 3 15 45 
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อาจารย์พิเศษ 

รายช่ืออาจารย์ 
วิชาที่เปิดสอนภายในหลักสูตร 

รายช่ือวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง รวม 

อาจารย์ปราโมทย์ วิทยปิยานนท์ International Economics 3 15 45 

นาวาโทคมนุชิต พรหมปักษา History of Thai Maritime Business 2 15 30 
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ภาคเรียนที่ 2/2558 
 

อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 

รายชื่ออาจารย์ 
ภายในหลักสูตร นอกหลักสูตร 

รายชื่อวิชา 
หน่วย
กิต ชั่วโมง รวม รายชื่อวิชา 

หน่วย
กิต ชั่วโมง รวม 

อ.วินิจ ศิริจิตร 
 

 0  0  0 Business Finance  3  15  45 
     Business Finance 3 15 45 
     Business Finance 3 15 45 
อ.มัธยะ ยุวมิตร    0  0  0 Legal Aspects and International Business Insurance 3 15 45 
     Legal Aspects and International Business Insurance 3 15 45 
อ.ฐิติมา วงศ์อินตา   0  0  0 Operations Management 3 15 45 
     Demand and Inventory Planning 3 15 45 
     Performance Measurement in Supply Chain 3 15 45 
อ.จุฑาทิพย ์สุรารักษ์   0  0  0 Introduction to International Business 3 15 45 
          Introduction to International Business 3 15 45 
          Board of Investment 3 15 45 
          Board of Investment 3 15 45 
รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์   0  0  0 Management and Organization 3 15 45 
     Management and Organization 3 15 45 
     Management and Organization 3 15 45 
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อาจารย์พิเศษ 

รายช่ืออาจารย์ ภายในหลักสูตร 
รายช่ือวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง รวม 

อาจารย์จินตนา แพ่งนุเคราะห์ General Knowledge on Business 2 15 30 
อาจารย์สาโรช ตวงสิทธิตานนท ์ Shipping Finance for Maritime Business I 2 15 30 
อาจารย์สุรินทร์ วิชชุวงศ์ Operations Management 3 15 45 
เรือโทยุทนา สมสอน Introduction to Maritime Business 3 15 45 
     

 
 
  



59 

(ภาคฤดูร้อน/2558) 
อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 

รายชื่ออาจารย์ 
ภายในหลักสูตร นอกหลักสูตร 

รายช่ือวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง รวม รายช่ือวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง รวม 
อ.วินิจ ศิริจิตร      0 Business Statistics 3 15 45 
อ.มัธยะ ยุวมิตร Marine Insurance  3 15  45     
อ.ฐิติมา วงศ์อินตา   0 0  0  0 0 0 
อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์    0 International Marketing Strategy 3 15 45 
รศ.ทวีศักดิ์ 

 
0 0 0 

 
0 0 0 

 
อาจารย์พิเศษ 

รายช่ืออาจารย์ ภายในหลักสูตร 
รายช่ือวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง รวม 

อาจารย์สาโรช ตวงสิทธิตานนท์ Business Statistics 3 15 45 
  

การคิดค่า FTEs                
ประจ าในหลักสูตร สอนนอกหลักสูตร 

ภาระรวม 90+0+45 =135 ภาระรวม 7705+630+90=1425 
FTEs =135/72 = 1.88 FTEs 1425/72=19.79 

    อาจารย์พิเศษ 
  ภาระรวม 75+150+45 = 270 
  FTEs 270/72 = 3.75 
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Act 
หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ

บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีผลท า
ให้จ านวนอาจารย์มีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยที่ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชย
นาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 
6.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
Plan 
ทางหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการผ่านทางคณะ 

โลจิสติกส์ ประจ าปีการศึกษา ทางคณะฯ ได้จัดการอบรมการจัดท ามคอ.3 และมีการก าหนดให้อาจารย์ทุก
ท่านจัดท า มคอ.3 ที่มีการออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้  ซึ่งมี
การแสดงถึงการใช้วิธีการเรียนการสอน ใช้สื่อการเรียนการสอน ผ่านทางระบบรวบรวมการจัดเก็บ มคอ. 3 
ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง: tqf.buu.ac.th) รวมถึงวิธีการประเมิน และการประเมินผลประสิทธิภาพการสอน
แต่ละรายวิชา ผ่านทางระบบรวบรวมการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง : 
http://assess.buu.ac.th)   

Do 
คณะฯ ได้ท าการก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ซึ่งได้แก่ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การมองภาพองค์

รวม 3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจผู้อ่ืน 6. ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ 7. การด าเนินการเชิงรุก 8. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ 9. ความมั่นใจในตนเอง และ 
10. ความผูกพันที่มีต่อส่วนงาน  
 ในส่วนของ หลักสูตรฯ ได้ก าหนดสมรรถนะส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชย
นาวี อันประกอบไปด้วย 1.การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ในหลักสูตร 2.การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3.การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 4.การก ากับและการ
ประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน 5.การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไข
ในวิธีการสอน และ 6.การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Check 
ทางหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ผ่านการประเมินผลการเรียน

การสอนประจ าภาคการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนอยู่
ในระดับดี (กล่าวคือ ผลการประเมินเกินกว่า 3.51 ทุกคน) 

Act 
หลักสูตรฯ พึงติดตามอยู่อย่างสม่ าเสมอว่าสมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่สอน

รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรนั้นมีผลการประเมินเกินกว่า 3.51 หรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่ามีอาจารย์รายใดมีผลการ
ประเมินต่ ากว่าคะแนนดังกล่าว หลักสูตรฯ จะต้องเชิญประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและหาทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป  
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6.4 การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐาน
ของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

 
Plan 

คณะโลจิสติกส์ได้มีแผนยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลกรสายวิชาการ และทางหลักสูตรฯ ได้น า
แนวทางของคณะฯ มาพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลกรสายวิชาการ ด้วยการการวางแผนการบริหารพัฒนาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่เป็นการก าหนดในภาพรวม ไม่มีการวิเคราะห์การ
ก าหนดรอบระยะเวลาของการการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการท่ีชัดเจน 
 

ทั้งนี้หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี ในปัจจุบันบริหารงานโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงมีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 ท่านครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในทุกปีการศึกษาดังตารางสรุป ดังนี้ 
 
ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง

ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2556 5 - - 5  
2557 5 - - 5  
2558 5 2 2 5 อาจารย์ 2 ท่านย้าย

ออกไปสาขาอ่ืน / 
อาจารย์ 2 ท่านย้าย
เข้ามาแทนท่ีจาก
สาขาอ่ืน 

 
Check 
จาตาราง พบว่า อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีจ านวน 5 คน ในทุกปี ในปี 2556-2557 มีการ

คงอยู่ต่ า แต่ในระหว่างปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่คณะโลจิสติกส์ (ทุกหลักสูตร) ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบปีที่ก าหนดตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้น คณะจึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยในส่วนของหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี มีการยุบรวมหลักสูตรโดยให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและควบคุมดูแลนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่ 

 
ข. การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ในส่วนของการเตรียมการเพ่ือการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของอาจารย์ประจ า  

หลักสูตรฯ นั้น ในปี 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภาย (ใน
ประเทศ) จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.มัธยะ ยุวมิตร และในปี 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะไปศึกษาต่อใน
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ระดับปริญญาเอก (ต่างประเทศ) จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ โดยได้มีการเตรียมแผนการ
รองรับการลดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้แล้ว กล่าวคือ ในปี 2559 จะมีบุคลากรสายวิชาการ (ต าแหน่ง
อาจารย์) ที่จะจบการศึกษาจากต่างประเทศ จ านวน 1 คน ได้แก่ อ.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด โดยบุคลากรรายนี้เป็น
ผู้รับทุนจากคณะโลจิสติกส์ที่จะต้องกลับมาท างานใช้ทุนให้คณะฯ ดังนั้น ในเบื้องต้นทางคณะได้วางก าหนดการ
ไว้ว่าจะให้ อ.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด เข้ามาด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ แทน อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ที่
ก าลังจะลาศึกษาต่อต่างประเทศต่อไป  

 
Act 
ก. การพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้ท าต าแหน่งทางวิชาการ 
ในส่วนของการเตรียมการเพ่ือสนับสนุนให้ท าต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ นั้น 

ในปี 2558 ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรฯ โดยวางก าหนดการไว้ในเบื้องต้นว่า ดร.ฐิติมา 
วงศ์อินตา จะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในปี 2559 ในขณะที่บุคคลอ่ืนๆ ยังมีอายุงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ข. การปรับปรุงพัฒนาด้านบุคลากรของหลักสูตรฯ  
เนื่องด้วยเหตุที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของการรับเข้า

นิสิตที่เข้ามาศึกษา  มีผลท าให้การด าเนินการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยที่ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงไม่มีแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านบุคลากรของหลักสูตร 

 
6.5 มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และ

เป็นที่เข้าใจตรงกัน  
6.6 มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ

ความสามารถ 
Plan 
ทางหลักสูตรฯมีการประชุมกันในเรื่องการแบ่งภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือ

ประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรฯ โดยงานหลักในการบริหารหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 5 งานหลัก 
ได้แก่ งานด้านการบริหารหลักสูตรในภาพรวมและการปรับปรุงหลักสูตรฯ งานด้านการจัดการเรียนการสอน 
งานด้านฝึกงาน และงานด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการบริหารงานอ่ืนๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการแบ่งภาระ
งานนั้นได้ค านึงและพิจารณาถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล  

 
Do 
ในการประชุมและแบ่งภาระงาน ทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันร่างภาระงานหลักของหลักสูตรฯ  อัน

ประกอบไปด้วย 5 งานหลัก โดยมีการภาระงานหลักของหลักสูตรฯของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) ดังต่อไปนี้ 

1. งานด้านการบริหารหลักสูตรในภาพรวมและการปรับปรุงหลักสูตรฯ (ผู้รับผิดชอบหลัก 
ได้แก่ อ.วินิจ ศิริจิตร ประธานหลักสูตรฯ)  
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2. งานด้านการจัดการเรียนการสอน (ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ อ.ฐิติมา วงศ์อินตา ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการ) 

3. งานด้านฝึกงาน(ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจ
ศึกษา) 

4. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ อ.มัธยะ ยุวมิตร อดีต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 

5. งานด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการบริหารงานอ่ืนๆ (ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ รศ.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย) 

 
Check 
การแบ่งภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ถูกกระท าขึ้นโดยสอดคล้องกับคุณวุฒิ คุณสมบัติ 

ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล ทั้งในส่วนของงานด้านการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวมและการปรับปรุงหลักสูตรฯ งานด้านการจัดการเรียนการสอน งาน และงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย
และการบริหารงานอื่นๆ  

Act 
หลักสูตรฯ ควรทบทวนพิจารณาเรื่องการแบ่งภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 
 

6.7 บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

Plan 
ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแผนได้การปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี 

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงชี้แจ้งถึงเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพต่างๆ (อ้างอิง: โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี 2557, 2558) 

Do 
ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรม และผ่านการอบรมอาจารย์ใหม่ที่มีการ

ก าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่
รับเข้ามาใหม่จ านวน 1 ท่าน (อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์) ได้เข้าร่วมอบรม นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติก าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านสัญญาจ้างพนังงาน
ที่มีความชัดเจน การก าหนดภาระและหน้าที่ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาการ และด้านงานวิจัย 
ทางคณะฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย 

 
Check 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่รับเข้ามาใหม่ (อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์) ได้รับการประเมินผ่านการอบรม

จากทางมหาวิทยาลัยในโครงการการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี 2558 (23-
25 ก.ค. 2558) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ้างอิง : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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http://personnel.buu.ac.th/activity.php) นอกจากนี้ ในด้านการก ากับและพัฒนาของคณะฯ ทางคณะฯ 
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และประเมินผลการจัด
โครงการทางจริยธรรมและคุณธรรมประจ าปี ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมสัมมนา และแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงในการด าเนินงานด้านนี้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ส่วนกลางเพ่ือปรับปรุงแผนการพัฒนาต่อไป 

 
Act 
หลักสูตรฯ ควรจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นในส่วนของ

หลักสูตรเอง โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรับผิดชอบต่อหลักสูตรฯ คณะฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพต่างๆ ที่จ าเป็น
ต่อไป 

 
6.8 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และ

จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  
Plan 
ตามที่ทางคณะโลจิสติกส์ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งมีกระบวนการระบบพัฒนาบุคลากรที่

ทางคณะฯ จัดให้มีการก าหนดแผนการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการที่แสดงถึงความต้องการใน
การอบรม และให้ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่านได้ส่งข้อมูลก าหนดความต้องการในการอบรมและ
พัฒนาของบุคลากรสายวิชาการต่อส่วนกลางคณะฯ ในรอบปีการศึกษา 

Do 
ในรอบปี 2558 พบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม การ

สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ดูงาน ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ.วินิจ ศิริจิตร Global Conference on Logistics, Transportation, 
and Traffic, July 22-24, 2015. (Tokyo, Japan: 
Waseda University) 

เป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

2 อ.ฐิติมา วงศ์อินตา The 5thInternational Symposium on Economics 
and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016. 

เป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

3 อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ ์ The 5thInternational Symposium on Economics 
and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016. 
โครงการ “พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันท่ี 
23-24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา 

เป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

4 อ.มัธยะ ยุวมิตร Global Conference on Logistics, Transportation, 
and Traffic, July 22-24, 2015. (Tokyo, Japan: 
Waseda University) 

เป็นประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนการสอน 

5 รศ.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ไม่มีข้อมลู  
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Check 
ในการก ากับและปรับปรุงพัฒนา ทางหลักสูตรฯ ได้น าแผนและผลการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์ 

พบว่า ในรอบปีการศึกษา การด าเนินการยังไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ด้วยเหตุผลที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ มีภาระงานสอน งานบริหารหลักสูตรฯ งานปรับปรุงหลักสูตรฯ การประกันคุณภาพ กิจกรรมนิสิ ต 
การเป็นที่ปรึกษานิสิตจ านวนมาก มีนิสิตในหลักสูตรฯจ านวนมาก แต่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯจ านวนน้อย 
ภาระงานทั้งหมดของอาจารย์ไม่สมดุล ในด้านการพัฒนาตนเองทางวิชาการ จึงไม่มีเวลาในออกไปการอบรม
และพัฒนาทางวิชาการ  

 
Act 
จากการวิเคราะห์สาเหตุข้างต้น ทางหลักสูตรฯ ได้สรุปปัญหาต่อผู้บริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณา ซึ่งมีผล

ท าให้การด าเนินการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยที่ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 
2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
  6.9 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

6.10 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของ
กิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
Plan 
ทางคณะฯ ได้มีการก าหนดเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติการ

ขอรับเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการคณะโลจิสติกส์ 
โดยอาจารย์ปะจ าหลักสูตรฯสามารถด าเนินการส่งเพ่ือขอรับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลส าหรับ
การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการของทางคณะ ซึ่งสามารถเข้าถึงทั้งเอกสารประกาศและเอกสาร
การขอยื่นทางเวปไซด์คณะฯ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส านักงานการจัดการศึกษา (ประกาศคณะโลจิสติกส์ 
มหาวิยาลัยบูรพา ที่ 60/2556 เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ) ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ มีก าหนดแผนงานในเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสาขาฯ ในด้านการพัฒนาวิชาการ ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านผลิตผลงานทางวิชาการ 1 ผลงานต่อ 1 ปีการศึกษา (อ้างอิง: แผนปฏิบัติการสาขา
ประจ าปีการศึกษา) 

 
Do 
การด าเนินการของหลักสูตรฯ ได้ผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยผ่านแผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปี ก าหนดการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องต่อ 1 ท่าน โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัยจากส่วนกลางคณะฯ จ านวน 4 เรื่อง และการน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติทุกบทความ ยกเว้นบทความที่ได้รับทุนจากภายนอก ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯเกิด
แรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปี 
2556-2558 ดังต่อไปนี้ 

http://log.buu.ac.th/weblog/attachments/article/109/1.1.pdf
http://log.buu.ac.th/weblog/attachments/article/109/1.1.pdf
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ผลงานทางวิชาการปี 2556-2558)  มีรายละเอียด
ดังนี้  
1. นายวินิจ ศิริจิตร 
Sirichit, V. (2016).  Trade Flow Patterns and Trade Costs.  In Proceedings of The 2nd 

International Conference on Management, Business, and Economics, University of 
San Francisco, California, USA, February 12-14, 2016, 417-428. 

Sirichit, V. (2015).  Port Efficiency, Port Infrastructure, Labor, and Trade Costs. In Proceedings 
of Global Conference on Logistics, Transportation, and Traffic, Waseda University, 
Tokyo, Japan, July 22-24, 2015, 97-121. 

 
2. นางสาวฐิติมา วงศ์อินตา 
 2.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ฐิติมา วงศ์อินตา, ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ฮุซเซ็น นิยมเดชา, บุณฑรี จันทร์กลับ และโรสลาวาตี โตะแอ. (2558). 

การวิเคราะห์โซ่คุณค่าอาหารฮาลาล.  วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (Journal of 
Transportation and Logistics), 8, 12-20. 

 2.2 รายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
Wonginta, T., Suraraksa, J. and Phoeun, S. (2016). The Service Quality Assessment of 

Transport Service Provider in Garment and Textile Industry, Phnom Penh. In The 5th 
International Symposium on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July 12 -
14, 2016.  

Wonginta, T., Suraraksa, J., & Damrogjareon, S. (2016). Factor Influencing the Selection in 
Investing in Thailand. In The 5th International Symposium on Economics and Social 
Science. Kyoto, Japan, July 12 -14, 2016. 

Judjaeng, A., Amchange, T., & Wonginta, T. (2014). The Application of Activities Based Costing 
to Compare Cost And Profit Between the Farmers Using Chemicals and Organic 
Agriculture in Ayutthaya Province, Thailand. In The 3rd International Symposium on 
Business and Social Sciences, Hokkaido, Japan. July 22 - July 24, 2014. 

Wonginta, T., & Sirisoponsilp, S. (2014). Price Determination Model for Full Trucload 
Operation Under Condition of Risk and Uncertainty. In The 3rd International 
Symposium on Business and Social Sciences, Hokkaido, Japan. July 22 - July 24, 
2014. 

มารุต ชาติพราหมณ์ และฐิติมา วงศ์อินตา. (2556). การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในจังหวัด
สมุทรสงคราม. ใน การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต. วันที่ 26-28 ธันวาคม 2556. 
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3. นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ์ 
 3.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2557). การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของถนนท่องเที่ยวเลียบทะเลชายฝั่งตะวันออก

ช่วงหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 33(1), 1-16. 

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงข้อมูล แรงจูงใจ และพฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ของคนประจ าเรือไทย. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย, 8(1),  73-98. 

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2556). ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์ที่ก าลังเปลี่ยนไปของประเทศไทยในทศวรรษหน้า. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 33(2), 52-61. 

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2556). การใช้แบบจ าลอง KAP กับการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการป้องกันการติด
เชื้อ เอช ไอ วี/ เอดส์ ของคนประจ าเรือไทย (The KAP Model and A Study of Behavior and 
Attitude on prevention HIV/AIDS Infection in Thai Seafarers). วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 8(2), 84-102. 

 
 3.2 รายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
Theppitak, T. (2013). Measuring Effective Performance in Purchasing, Warehouse and 

Transport Activities in Thai Automotive Industry. In Burapha University International 
Conference 2013 (BUU2013), July 4-5, 2013, 272-283. 

Theppitak, T., & Malee, P. (2013). 7G, As A Green and CSR Strategy- A Future Direction and 
Adaptation of Thai Logistics Service Providers. In Burapha University International 
Conference 2013 (BUU2013), July, 4-5, 2013, 422-434. 

Theppitak, T. (2013). Managing Effective Logistics and Supply Chain Management for 
Thailand's One Tambon, One Product (OTOP) - A Way to Creating Sustainable 
Business. In The 5th International Conference on Logistics & Transport 2013 (ICLT 
2013), Nov 5-8, 2013, 1-6.  

 
4. นางสาวจุฑาทิพย์ สุรารักษ์ 
Wonginta, T., Suraraksa, J., & Phoeun, S. (2016). The Service Quality Assessment of Transport 

Service Provider in Garment and Textile Industry, Phnom Penh. In The 5th 
International Symposium on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July 12 -
14, 2016. 

Wonginta, T., Suraraksa, J., & Damrogjareon, S. (2016). Factor Influencing the Selection in 
Investing in Thailand. In The 5th International Symposium on Economics and Social 
Science. Kyoto, Japan, July 12 -14, 2016. 
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5. นายมัธยะ  ยุวมิตร 
  5.1 บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
มัธยะ ยุวมิตร. (2557). ฎีกาวิเคราะห์: ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๓๔๖/๒๕๔๗ (ความรับผิดของผู้ส่งของในกรณี

ที่ ผู้ ข น ส่ ง มี ส่ ว น ผิ ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก า ร รั บ ข น ข อ ง ท า ง ท ะ เ ล ) .  ว า ร ส า ร นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 43(3), 681-691. 

มัธยะ ยุวมิตร. (2557). ข้อพิจารณาที่รัฐควรค านึงในการท าสัญญาทางแพ่งกับคู่สัญญาภาคเอกชนเพ่ือการซื้อ
ขายสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(1), 39-54. 

มัธยะ ยุวมิตร. (2557). บุริมสิทธิทางทะเล : การท าความเข้าใจในประเด็นเฉพาะบางประการ. วารสาร
กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี. 9(9), 104-113. 

มัธยะ ยุวมิตร. (2556). ข้อพิจารณาเกี่ยวกับค าจ ากัดความของ “การช่วยเหลือกู้ภัย” ตามพระราชบัญญัติการ
ช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550: ประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ในทะเล. วารสาร
กฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี, 7, 117-133. 

 5.2 รายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
Yuvamit, M., & Suanin, S. (2015). Preparation for the Compliance of Seafarer Maritime Safety 

Standards under MLC 2006 in ASEAN Countries. In Proceedings of Global 
Conference on Logistics, Transportation, and Traffic, July 22-24, 2015. Tokyo, 
Japan: Waseda University, 123-143. 

Yuvamit, M. (2014). ASEAN Community and Maritime Safety Laws. In Proceedings of 5th 
International Conference on Transportation and Logistics (T-LOG): Towards 
Seamless Transportation and Logistics Connectivity, Bangkok, Thailand: 
Transportation Institute, Chulalongkorn University and Faculty of Logistics, Burapha 
University, July 28–30, 2014. 

 
กล่าวโดยสรุป จากการด าเนินการพบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯรวม 5 คน ทางหลักสูตรฯได้จัดท า

ตารางสรุปผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยสรุปเป็นผลงานเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
ในปี 2556-2558 พบว่ามีข้อมูลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ ทั้งเป็นงานด้านประชุมวิชาการและวารสารทาง
วิชาการดังนี้  

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร/ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556  4 3  7 1.4 
2557 1 4 3  8 1.6 
2558   5 1 6 1.2 
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 Check 
 จากตารางการสรุปผลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พบว่า  
 - จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปี 2556 เป็นไปตามแผน เนื่องจากผล
การวิเคราะห์จ านวนผลงานต่ออาจารย์เท่ากับ 1.4 ซึ่งถือว่ามีผลงานงานวิชาการในอัตราส่วนที่มากกว่า 1 ท่าน
ต่อ 1 ผลงาน  
 - จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปี 2557 เป็นไปตามแผน เนื่องจากผล
การวิเคราะห์จ านวนผลงานต่ออาจารย์เท่ากับ 1.6 ซึ่งถือว่ามีผลงานงานวิชาการในอัตราส่วนที่มากกว่า 1 ท่าน
ต่อ 1 ผลงาน และมีแนวโน้มการผลิตผลงานทางวิชาการในอัตราที่สูงข้ึนจากปี 2556 
 - จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ในปี 2558 เป็นไปตามแผน เนื่องจากผล
การวิเคราะห์จ านวนผลงานต่ออาจารย์เท่ากับ 1.2 ซึ่งถือว่ามีผลงานงานวิชาการในอัตราส่วนที่มากกว่า 1 ท่าน
ต่อ 1 ผลงาน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 มีแนวโน้มการผลิตผลงานทางวิชาการในอัตราที่ต่ ากว่าปี 2557 ทั้งนี้ 
เนื่องจากว่าทางหลักสูตรฯ ให้ความส าคัญกับการตีพิมพ์เผยแพร่ในงานสัมมนาทางวิชาการและวารสารวิชาการ
ในระดับนานาชาติ มากกว่าการตีพิมพ์ในระดับชาติ จึงท าให้มีปริมาณการผลิตผลงานในอัตราที่น้อยกว่าปีก่อน
หน้า แต่มุ่งเน้นในเชิงคุณค่าของผลงานมากกว่าปริมาณ นอกจากนี้ ในปี 2558 นั้นได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรต่างๆ ในคณะ อีกทั้งยังเป็นปีที่จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรของทุกหลักสูตรในคณะ ดังนั้น อาจารย์ประจ าคณะจึงล้วนแต่มีภาระหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือไปจาก
ภาระงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามปกติซึ่งมีภาระงานสอนในจ านวนที่มากอยู่แล้ว ประกอบกับการมี
ภาระงานในด้านงานเอกสารเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรฯ งานด้านการครบรอบปรับปรุงหลักสูตรฯ งานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มีการบังคับใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ การเป็นที่ปรึกษานิสิตที่มีจ านวนนิสิต
มากกว่าจ านวนอาจารย์มาก ด้วยประการทั้งปวงนี้จึงล้วนเป็นเหตุให้คณาจารย์มีเวลาในการสรรค์สร้างน้อยลง 
แต่ก็ยังคงจัดสรรเวลาเพ่ือการพัฒนาตนเองอยู่พอสมควร และยังคงสร้างความสมดุลระหว่างการปฏิบัติงาน
ส่วนกลางและการสร้างผลงานทางวิชาการในส่วนของตน  
 
 Act 

จากการวิเคราะห์ผล ทางหลักสูตรฯได้มีการประชุมเพ่ือก าหนดแผนการแก้ไขเบื้องต้น โดยการ
ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือแบ่งภาระงานที่ชัดเจน การพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาวิชาการที่
ครอบคลุมและมีผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน เพื่อเกลี่ยภาระงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯที่มีประสิทธิภาพ  
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of 

the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfill the needs for education, research and 
service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
ต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและ
การให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfill the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, 
 IT facility and student services) is carried out to 
 fulfill the needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- N/A 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

- N/A 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- N/A 

7.4 Training and developmental needs of support 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfill them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 

- N/A 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

- N/A 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - N/A 
 

หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าสาขา การบริหารงานทั้งหมดมาจาก
ส่วนกลางของคณะโลจิสติกส์ จึงไม่มีการด าเนินงานในข้อนี้ 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

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

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

- 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

- 3 

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

- 2 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

- 2 

8.5  The physical, social and  psychological 
 environment is conducive for education and 
 research as well as personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

- N/A 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 3 
 

8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน  

8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนและมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
Plan 
ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรฯ อย่างมีระบบ รวมถึงมีการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน โดยนโยบายการรับเข้าศึกษาในสาขาธุรกิจ
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พาณิชยนาวีเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะโลจิสติกส์และระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาของคณะโลจิ
สติกส์ และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนการรับนิสิต   
ทางสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีมีการก าหนดแผนการรับนิสิตของหลักสูตรฯตามการประกาศแนวปฏิบัติฯ

ของคณะโลจิสติกส์ คือ 
- โครงการรับตรงส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา

ทางด้านพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า จ านวน 120 คน 
ในกรณีที่มีรูปแบบการรับนอกเหนือจากนี้กลุ่มงานวิชาการจะต้องประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะ โดยใช้ระบบการคัดเลือกผ่านจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อได้
รายชื่อนิสิตจะเข้าสู่กระบวนการของการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการด าเนินการได้ดังนี้ 

 
(2) วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
(2.1) คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางด้าน พาณิชยกรรมหรือ
บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า 

มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเพ่ิมเติม 

(2.2) วิธีการ/เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับบุคคลที่ส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางด้าน พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องผ่านการสอบโดยข้อสอบที่ต้องการคัดเลือกผู้มีความรู้เพียงพอต่อการเข้าศึกษาต่อในใน
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 

(2.3) การสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในส่วนของสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มีขั้นตอนการพิจารณารับเข้าศึกษา 
3 ขั้นตอน ดังนี้  

1.การผ่านเกณฑ์การรับเข้าจากคะแนนที่ยื่นต่อมหาวิทยาลัย  
2.การสัมภาษณ์จากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
3.การตรวจสุขภาพเพ่ือเข้าศึกษา  

  
 Do 

ภายใต้นโยบายและกฎเกณฑ์การรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรฯ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรฯ ได้จัดท า
ตารางการเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร โดยมีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
2558 120 69 
2557 120 75 
2556 120 82 
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จากตารางข้างต้น การด าเนินการรับเข้าศึกษาทางหลักสูตรฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลเอง แต่เป็นการน า

ข้อมูลสรุปมาจากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา(อ้างอิง: http://reg.buu.ac.th) พบว่า  
- ในปีการศึกษา 2556 ประกาศรับนิสิต 120 คน โดยมีผู้เข้าศึกษาและลงทะเบียนจ านวน 82 คน  
- ในปีการศึกษา 2557 ประกาศรับนิสิต 120 คน โดยมีผู้เข้าศึกษาและลงทะเบียนจ านวน 75 คน  
- ในปีการศึกษา 2558 ประกาศรับนิสิต 120 คน โดยมีผู้เข้าศึกษาและลงทะเบียนจ านวน 69 คน  
 
Check 
เนื่องจากปัจจัยด้านตัวหลักสูตรฯที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง รวมถึงการเปิดหลักสูตรฯและ

คณะโลจิสติกส์ที่เป็นที่แรกในภาคตะวันออก จึงท าให้มีผู้สนใจในการเข้าศึกษาจ านวนมาก แต่ในปี 2557และ 
2558 มีจ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาลดลง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ว่าในภาคตะวันออกและใกล้เคียงนั้นมีการเปิด
หลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ผู้สนใจมีทางเลือกในการเข้าศึกษามากขึ้น 
รวมไปถึงหลักสูตรยังขาดความน่าสนใจ ท าให้ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหันเหไปเรียนสาขาอ่ืนมากขึ้น 

 
แผนผังกระบวนด าเนินการรับเข้าศึกษา 

 
Act 
การประชุมเพ่ือสรุปผลการรับเข้าศึกษา ทางหลักสูตรฯได้มีการประชุมเพ่ือชี้ผลการรับเข้าศึกษาและ

ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขพัฒนาในการรับเข้าศึกษา โดยน าข้อมูลต่างๆที่ประชุมร่วมกันมา
ท าสรุปและใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรฯในรอบระยะเวลาก าหนดเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการรับเข้าศึกษาเพ่ือ
ส่งต่อคณะฯในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงมีแผนการในการวิเคราะห์ปัญหาจ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษาลดลง ในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ด้านตัวหลักสูตรฯ, ด้านความต้องการของตลาดแรงงานสูง ด้านสถาบัน และ
ปัจจัยด้านการเปิดหลักสูตรฯด้านโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกและใกล้เคียงเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ด้วยเหตุผลต่างๆ จึงมีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตร ซึ่งทางที่ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ 
จะสามารถดึงดูดผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้มากข้ึน 

8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้การแก้ไขถ้า
จ าเป็น 

Plan 
การวางแผนการปฏิบัติ ทางหลักสูตรฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการติดตามความก้าวหน้าใน

การเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน ผ่านทางการจัดท าแผนปฏิบัติ การโครงการการ
ติดตามในเรื่องวิชาการ ความก้าวหน้าการเรียน ซึ่งมุ่งเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียน
และผู้เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกชั้นปี นอกจากนี้ยังมีการวางแผนชี้แจ้งทั้งทางการและไม่เป็นทางการในการจัดการ
ด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เพ่ือก ากับและติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ 
ภาระการเรียนของผู้เรียน โดยมีระบบ TQF BUU ของทางมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล และ
ประธานหลักสูตรฯ สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Do 
ในรอบปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการจัดโครงการเพ่ือการติดตามในเรื่องวิชาการ 

ความก้าวหน้าการเรียนอย่างเป็นทางการดังแผนงาน ทั้งในส่วนของการตรวจสอบและติดตามจากรายละเอียด
ในแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) และผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ที่อยู่ในระบบ TQF ของ
ทางมหาวิทยาลัย (https://tqf.buu.ac.th)  

 
Check 
จากการติดตามในด้านการจัดการเรียนการสอนข้างต้น พบว่า อาจารย์ประหลักสูตรฯ และอาจารย์

ประจ าทุกคนได้มีการจัดท า มคอ.3 / มคอ.5 ตามที่ปรากฏในระบบ TQF ของทางมหาวิทยาลัย อย่างครบถ้วน
ทุกรายวิชา นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ มีการสุ่มพูดคุยในประเด็นดังกล่าวกับนิสิตที่อาจารย์ประจ าหลั กสูตรฯ 
ได้ท าการสอนอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือสืบทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
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ประจ าวิชา ก่อนที่จะน าเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตรวจติดตามเอกสารและการสุ่มพูดคุยจากนิสิตมาเข้าสู่
การประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเป็นรายกรณี 

 
Act 
การตรวจสอบและติดตามจากเอกสารและการสุ่มพูดคุยกับนิสิตนั้น ควรมีการจัดท าในลักษณะของ

โครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และควรด าเนินการในลักษณะที่เป็นทางการมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการ
อ้างอิงต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน 
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

 
Plan 

 จากแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะโลจิสติกส์ ซึ่งได้
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่สังคม/ชุมชนอย่างยั่งยืน 
และสนับสนุนให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งส่งเสริม
การวิจัยในศาสตร์ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ การจัดบริการวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดทักษะและความรู้สู่
แหล่งสังคม/ชุมชนที่มีความต้องการ ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยและการบริการวิชาการบริการทางวิชาการขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินการที่มีแนวทาง 
และกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม 

 ทั้งนี้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ คณะได้ท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส ของการ
พัฒนางานด้านการวิจัยของคณะ ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ท าให้คณะโลจิสติกส์ได้ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ส่วนที่ ๑ การปรับปรุงในส่วนของ
จุดอ่อนและอุปสรรค ส่วนที่ ๒ การพัฒนาในส่วนของจุดแข็งและโอกาสต่างๆ 

ส่วนที่ ๑ การปรับปรุงในส่วนของจุดอ่อนและอุปสรรค ในส่วนของนิสิตทุกระดับมีการสร้างสรรค์
ผลงานเผยแพร่ ดังนั้นทางคณะฯ จึงต้องพัฒนากลไกในการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเพ่ิมจ านวนงานวิจัยให้
มากขึ้น  

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาในส่วนของจุดแข็งและโอกาสต่างๆ ในส่วนการมีโครงการวิจัยด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกรวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้
เข้มแข็ง และเพ่ิมโอกาสในการสนับสนุนทุนวิจัยระยะยาว ทางคณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ และการสร้างระบบเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน 
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Do 

จากแผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ที่มุ่งส่งเสริมให้นิสิตมีผลงานในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น ในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้มีการพัฒนางานโดยผ่านกลไกต่างๆ 
ได้แก่ 

1. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ผ่านเวปไซต์ของคณะและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้นิสิตทราบข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจ
ในการสมัครเพื่อขอรับทุนในการพัฒนางานวิจัยของตนเองต่อไป  
1.1 ทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เช่น  
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านโครงการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ

ต่างๆ เช่นโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ทุนส่งเสริ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย เป็นต้น 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา 
1.2 ทุนจากภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการ

วิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ให้ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้อง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 และโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 7 ศาสตร์ 

1.3 ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะโลจิสติกส์ 
2. การให้ทุนสนับสนุนเงินทุนในการเผยแพร่ผลงาน 

คณะโลจิสติกส์ได้ก าหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตเพ่ือไปน าเสนอ
ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. การก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ อัน
จะเป็นแรงจูงใจให้นิสิตเกิดความสนใจในการเผยแพร่ผลงาน 

4. ทุนสนับสนุนการเดินทางในการไปแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆ 

Check 

 เนื่องจากทุกหลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวี ไม่ได้มีรายวิชาโครงงาน ดังนั้นจึงไม่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ 
อย่างไรก็ดีคณะให้ความส าคัญกับการน าความรู้ที่ได้จากเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับปัญหาใน
สถานการณ์จริง โดยผ่านรายวิชาสัมมนาที่ทุกหลักสูตรจะต้องเรียน โดยส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้าและฝึกท าการ
วิจัยเพ่ือเป็นงานส่งในห้องเรียน รวมทั้งรายวิชาฝึกงานที่ก าหนดให้นิสิตต้องน าเสนอโครงงานต่อสถาน
ประกอบการที่นิสิตฝึกงานอยู่  
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 อย่างไรดี ที่ผ่านมาพบว่ามีนิสิตสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีให้ความสนใจในการหาเวทีในการแข่งขันเพ่ือ
ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง จนได้รับรางวัลทั้งจากหน่วยงานที่จั ด และใบประกาศจากคณะเพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้นิสิตพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป ได้แก่ 

- กิจกรรมโลจิสติกส์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่3 เมษายน 2559จัดโดยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ซ่ึงมีนิสิตจากหลายสถาบันที่เปิดสอนในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมการแข่งขันโดยในงานได้ให้นิสิต
จากแต่ละสถาบันส่งโครงงานเข้าประกวด ซึ่งนิสิตคณะโลจิสติกส์ส่งโครงงานเข้าประกวด 3 โครงงาน โดย
ได้รับรางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นนิสิตสาขาธุรกิจพาณิชนาวี ได้แก่ นายเกรียงไกร บรรดาศักดิ์ นายประ
พล ดิษฐ ณ เมือง นายปัญจพงศ์ กิมจันทร์ นางสาวพัชรินทร์  เศรษฐะทัตต์ นายสามารถ เสือเจริญ เจ้าของ
โครงงาน 

Act 

 จากผลการประเมินพบว่า ผลงานนิสิตในสาขายังมีน้อย ดังนั้นสาขาวิชาจึงต้องเสนอข้อมูลต่อคณะ 
เพ่ือพิจารณาหากลไกที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต สร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่มากขึ้น เช่น การให้อาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน ากับนิสิตในการเขียนบทความเพ่ือส่งเผยแพร่ในเวทีต่างๆ นอกจากนี้ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอาจจะต้องพิจารณาคัดเลือกโครงการที่นิสิตที่น่าสนใจที่นิสิตได้ท าในระหว่างการฝึกสหกิจ โดยคณะ
ควรจะมีการให้ใบประกาศส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส่งผลงานเผยแพร่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเกิด
ความสนใจในการเผยแพร่ผลงานมากข้ึน 

 
8.5 ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบัน

ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้ง
สุขภาวะของผู้เรียน 

Plan 
ทางคณะโลจิสติกส์มีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมีการก าหนดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่

เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีแผนการด าเนินการเพ่ือจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่สนับสนุนต่อความต้องการทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ (แผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์) 

Do 
การด าเนินการของทางคณะโลจิสติกส์มีการก าหนดพ้ืนที่สีเขียว จัดสภาพแวดล้อมรอบคณะฯ ด้วย

ต้นไม้/ธรรมชาติ รวมถึงจัดโต๊ะส าหรับให้นิสิตไว้นั่งอ่านหนังสือ รวมถึงด าเนินการการจัดสภาพแวดล้อมที่
สะอาด เรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพ สังคม และจิตใจ อีกทั้งยังได้มีการลอกท่อคูคลอง
รอบอาคารเรียนคณะโลจิสติกส์ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขังท่ีสกปรกและอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แมลง 
และพาหะอ่ืนๆ นอกจากนี้ ในด้านของการส่งเสริมการเรียนรู้ คณะฯ อยู่ในระหว่างการติดตั้งเรือเดินทะเล (ชื่อ 
ท่าเรือ 113) เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
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Check 
ด้านการก ากับและติดตาม ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดให้นิสิตมีการประเมินการสร้างสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้  

Act 
ทางคณะฯ ได้น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนต่อความต้องการทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่ดีต่อไป และคณะฯ มี
แผนที่จะใช้ภาพบรรยากาศของเรือเดินทะเลที่ติดตั้งหน้าอาคารคณะโลจิสติกส์มาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ให้กับนิสิตและประชาชนภายนอกต่อไป 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

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

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

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

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

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

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มคีอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 

 
ผลการประเมนิตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

 N/A 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research (3,4) 
 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 N/A 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

 N/A 

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

 N/A 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

 N/A 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  N/A 
 
ผลการด าเนินงาน 

9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย 
 9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

9.4มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
Plan 

การจัดการเรียนการสอนของ สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ใช้อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
ส่วนกลางของคณะโลจิสติกส์ โดยทุกปี ดังนั้น คณะโลจิสติกส์จึงได้ก าหนดแผนการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดยจะมีการสอบถามความต้องการ
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อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่หลักสูตรฯ ต้องการ เพ่ือจัดท างบประมาณ
ให้กับสาขาได้ด าเนินการ โดยอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะจัดให้เป็นส่วนกลางที่ทุกสาขาวิชาต้อง
ใช้ร่วมกัน  

 
Do 
คณะโลจิสติกส์มีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานให้กับทุกห้องเรียน อีกทั้งมีการ

สอบถามความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรของทุกหลักสูตรในคณะฯ 
นอกจากนี้ คณะโลจิสติกส์ยังได้ท าการสร้างอาคารใหม่ขนาด 9 ชั้น และอยู่ในขั้นของการตกแต่งภายในและ
การน าเข้าครุภัณฑ์ ซึ่งจะสมารถแก้ปัญหาห้องเรียนได้ในอนาคต  และคณะโลจิสติกส์ได้จัดให้มีเพ่ิมเติมโดย
เป็นสาธารณะสมบัติร่วมกัน ได้แก่ 

1. ห้องปฏิบัติการทางด้าน IT ที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง  
2. ห้องสมุดคณะโลจิสติกส์ 
3. ศูนย์การเรียนรู้ทางเรือ (ด าเนินการก่อสร้าง) 
Check 
คณะฯ ได้จัดให้นิสิตปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการประเมินผล

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยในส่วนของหลักสูตรฯ นั้น ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจใน
ระดับ 3.71 ถือว่าอยู่ในระดับดี  
 Act 

จากระดับความพึงพอใจและข้อร้องเรียนต่างๆในอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะโลจิสิติกส์
ได้ด าเนินการแก้ไข้ปัญหาต่างๆ และด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโดยจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเมื่ออาคารใหม่
ของคณะโลจิสติกส์แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2559 นี้ 
 
9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
 หลักสูตรไม่มีการด าเนินงานในข้อนี้ 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

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

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

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

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

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

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

 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

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

- 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
10.2 The curriculum design and development 

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

- 3 

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

- 2 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

- 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) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

- 2 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 1 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 2 
 
ผลการด าเนินงาน   

Plan 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี ได้ก าหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีขั้นตอนการด าเนินงานเริ่มจากการ
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ก าหนดวางแผนวันเวลาในการประชุม การสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมพัฒนาหลักสูตร 
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร และเสนอกรรมการคณะเพ่ือพิจารณา 

Do  
ในการประชุมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ

ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน มาร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ โดยน าสถานการณ์ภายนอกในปัจจุบันมาวิเคราะห์ 
เช่น สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการค านึงถึงสภาวะแวดล้อมที่อยู่ในเขตการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก เ ขต
อุตสาหกรรม และหลักสูตรฯ ยังได้มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ โดยมีการน าข้อมูล
ป้อนกลับจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรของผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรฯ และในการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป  

ในส่วนของการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนนั้น อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร ได้น างานวิจัย
ของตนเองเรื่อง Preparation for the Compliance of Seafarers Maritime Safety Standards under 
MLC 2006 in ASEAN Countries" มาประยุกต์ใช้ในบทเรียนเพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตใน
รายวิชา 901351 กฎหมายและการประกันภัยธุรกิจระหว่างประเทศ (Legal Aspects and International 
Business Insurance) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถมองเห็นสภาพแห่งการท างานจริงได้มากข้ึน  

Check 
หลังจากจบเทอมของการเรียนการสอน ทางคณะฯ ได้ประเมินผลของคุณภาพการบริการและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะที่มีไว้ส าหรับอาจารย์และนิสิต โดยประเมินผลทางแบบสอบถามจากนิสิตผ่าน
ทาง http://assess.buu.ac.th/ จากผลการประเมินพบว่า อาจารย์และนิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3-4) 

Act  
ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรฯ มีแนวทางที่จะให้ทางภาครัฐ ผู้เรียน และศิษย์เก่าเข้าร่วม

ในการพัฒนาหลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  โดยในการนี้ ทาง
หลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลผลการเรียนของนิสิต การประเมินการสอนของอาจารย์จากนิสิต และข้อมูลจากการ
ติดตามการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ผ่านช่องทางเวลาการให้ค าปรึกษานิสิตที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านจะต้องแจ้งให้นิสิต มาท าการประเมินผู้เรียนในเบื้องต้น  

นอกจากนี้ ในเรื่องของการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ทางคณะโลจิสติกส์ยังมี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการทางด้านโลจิสติกส์ ในลักษณะต่างๆ ทั้งงานวิจัย 
หนังสือ ต ารา เอกสารการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ 
โลจิสติกส์ เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
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Sub Criterion 11 

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

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

- 2 

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

- 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

- 2 

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

- 2 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2557 2558 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

- 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - 2 
 
ผลการด าเนินงาน   

ตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรฯ 

รหัสแรกเข้า 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ พิเศษ 

2556 82 69 6  -  157 
2557 75 69 52  -  196 
2558 69 55 -  -  124 

 
Plan 
คณะโลจิสติกส์ได้วางแผนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้านการคงอยู่ของนิสิตตลอดปีการศึกษา 2558 โดย

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากกองทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการติดตามการคงอยู่ของนิสิตของหลักสูตรฯ 

 
Do 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปีโดย

เรียงล าดับตั้งแต่ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 โดยมีรายละเอียดตามจ านวนที่ปรากฏในตารางข้างต้น 
ทั้งนี้ จากจ านวนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่านิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ รหัส 56 นั้นมี

อัตราการคงอยู่ในอัตราท่ีลดลงจาก 82 คน เหลือเพียง 69 คน ในขณะที่นิสิตรหัส 57 นั้นมีอัตราลดลงจาก 75 
เหลือเป็น 69 คน และ 52 คนตามล าดับ 

 
Check 
เนื่องจากนิสิตสามารถเทียบโอนบางรายวิชาได้ นิสิตบางส่วนสามารถจบการศึกษาได้เร็วเนื่องจาก

รายวิชาในหลักสูตรนิสิตสามารถเทียบรายวิชาได้  จากจ านวนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นจะสังเกตได้ว่านิสิตที่
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ศึกษาอยู่ในหลักสูตรฯ ซึ่งถือว่ามีจ านวนการลดน้อยลง ทั้งนี้ สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้นิสิตมีจ านวนลดลงนั้น
น่าจะมีผลมาจากผลการเรียนของนิสิตไม่เป็นไปตามเป้า  

 
Act 
จากการประเมินอัตราการคงอยู่ของนิสิตที่มีระดับลดลงข้างต้น หลักสูตรฯ ได้วางแผนในการจั ดท า

การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชยนาวี  ซึ่ง ในที่ประชุมกรรมการคณะโลจิสติกส์ ครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจพาณิชย
นาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และงดรับนิสิตตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และควบคุมดูแลนิสิตที่ยังคงศึกษาอยู่ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาครบทุกคน 

 
11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการปรับปรุง

คุณภาพ (Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1)) 
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หลักสูตรมีการจัดเก็บข้อมูลของนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี 

รุ่นที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตที่ระบุว่ามีงานท า 

ท างาน
แล้ว 

ร้อยละ 
ท างานแล้ว
และก าลัง
ศึกษาต่อ 

ร้อยละ 

 
ยังไม่ได้

ท างานและ
มิได้ศึกษาต่อ 

ร้อยละ 
ก าลัง
ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 

2557 78 76 97.4359 58 76.3158 2 2.63158 16 21.0526 0 0 

2556 110 103 93.6364 86 83.5 1 0.97 16 15.53 0 0 

2555 9 9 100 9 100 0 0 0 0 0 0 

2554 94 91 96.8085 74 81.32 2 2.2 15 16.48 0 0 
 

 
 



  
หน้า 91 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

  จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่านิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีส่วนใหญ่
ร้อยละ 80          ทั้งนี้อาจจะเนื่องมานิสิตจากบางส่วนมีงานท าอยู่แล้วในระหว่างเรียน หรือได้งาน
ระหว่างที่เริ่มเรียน จึงส่งผลให้สัดส่วนการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษามีสัดส่วนที่สูง ซึ่งการเก็บข้อมูลการ
มีงานท าดังกล่าว คณะฯ ได้มีการด าเนินการจัดให้มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้อย่างครบถ้วน ส าหรับแผนการ
ด าเนินการในส่วนนี้ คณะฯ จะได้วางแผนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบต่อไป 
 
11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement (2)) 
ในส่วนนี้สามารถพิจารณา  

Plan 
ในแต่ละปีการศึกษา คณะฯ ได้ก าหนดให้นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา

ฝึกงาน Internship I & II) ซึ่งเป็นรายวิชาที่จะต้องออกไปฝึกงานกับผู้ประกอบการเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องมีการจัดท าโครงงาน (Project) ในระหว่างการฝึกงาน ภายใต้การ
ดูแลของผู้ดูแลให้ค าปรึกษาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่นิสิตท าการฝึกงาน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างงานวิจัยของผู้เรียนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  

Do 
คณะฯ ได้จัดให้นิสิตส่งข้อมูลรายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งโครงงานที่ท าในระหว่างการ

ฝึกงานมาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน  ซึ่งนิสิตจะได้รับการประเมินจากสถานประกอบการที่นิสิตไป
ฝึกงานว่าตนผ่านเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งจะได้รับการประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบดูแลการ
ฝึกงานอีกครั้งหนึ่งด้วย  

Check 
  ในวิชาสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาจะมีการให้ผลการเรียนเป็น Satisfy (S) ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษา
ผ่านตามเกณฑ์ และ Unsatisfy (U) ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ Incomplete (I) หมายถึง 
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งในการประเมินผลอาจารย์ฯ จะพิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสห
กิจศึกษาซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งคณะฯ ได้จัด
ให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานข้างต้น  
  Act 
  ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรี ยน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษานั้น คณะฯ และหลักสูตรฯ ควรจะจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ และควร
วางแผนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบต่อไป (เชื่อมโยง AUN-QA Criterion 4) 
ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้เตรียมการที่จะประชุมเพ่ือแยกแยะหมวดหมู่ของงานวิจัยของผู้เรียน
โดยดูจากสภาพการประกอบธุรกิจของสถานที่ประกอบการที่นิสิตได้เข้าไปฝึกงานและจะท าการคัดแยก
ประเภทหรือลักษณะของโครงงาน (Project) ของนิสิตต่อไป  
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11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement (3)) 

 Plan 
เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือการปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา คณะโลจิสติกส์ได้มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติงานของคณะฯ ภายใต้ระบบ ISO 
9001:2008 ไว้ในเอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน 
(Corrective Action and Prevention Action) โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รับข้อร้องเรียนเอาไว้ว่า ผู้พบปัญหาหรือผู้ที่รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจะท าการแจ้งข้อ
ร้องเรียนโดยการบันทึกรายละเอียดลงในค าร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (F-QMR-07) และน าส่งให้แก่ QMR 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป (ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติคณะฯ ได้ก าหนดช่องทางให้ผู้เรียนและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
สามารถเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ที่ทางคณะฯ ได้จัดไว้ ได้แก่ การส่งข้อร้องเรียนเป็นหนังสือโดยยื่นผ่าน
สารบรรณของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนที่ตู้รับข้อร้องเรียนซึ่งจัดตั้งไว้ที่หน้าห้องส านักงานคณบดีของ
คณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ (e-mail address) ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็ปไซต์
ของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊คของคณะฯ เป็นต้น รวมทั้งการประเมินผ่านแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) ซึ่งเมื่อทางผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality 
Management Representative: QMR) ได้รับใบค าร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (F-QMR-07) ดังกล่าวแล้ว
ก็จะน ามาลงทะเบียนสถานะแจ้งด าเนินการแก้ไข (F-QMR-08) เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามการ
ด าเนินการตาม F-QMR-07 ต่อไป โดยลงบันทึกค าร้องไว้ตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามรหัสที่ได้ก าหนดไว้ใน 
เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน (Corrective 
Action and Prevention Action) 

Do 
คณะฯ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการ ISO 9001:2008 

ที่เกี่ยวข้อง (QMR / DCC / ADM / EDU) จะน าเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง QMR เพ่ือที่ QMR จะได้
ด าเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ 
QMR จะปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะผู้บริหาร (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดย QMR จะติดตามการด าเนินการแก้ไขดังกล่าว (ตัวอย่างของข้อร้องเรียน : บัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ร้องเรียนกรณีที่กรมศุลกากรไม่ยอมรับสมัครด้วยวุฒิที่จบมาจากคณะโลจิ
สติกส์ ซึ่งกรณีเช่นว่านี้ หลักสูตรฯ และผู้บริหารคณะ ได้ท าหนังสือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรไปยังกรม
ศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

Check  
เพ่ือประโยชน์ในประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือการ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คณะฯ ได้มีการตรวจติดตามการด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ภายใต้
ระบบ ISO 9001:2008 โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) มีการทบทวนโดยฝ่าย
บริหารคุณภาพ (Management Review) และการตรวจประเมินจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ (Global Group) โดยในส่วนของกระบวนการว่าด้วยการรับข้อร้องเรียนและการด าเนินการแก้ไข
ตาม Q-QMR-03 นั้นไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใด 
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Act 
หลังจากที่ได้มีการติดตามผลการแก้ไขตามระเบียบการปฏิบัติงานข้างต้นแล้ว หากพบว่ามี

พฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
หลักสูตรฯ จะด าเนินการออกใบร้องขอให้ด าเนินการป้องกัน (Preventive Action Request: PAR) (F-
QMR-09) แล้วเสนอต่อ QMR เพ่ือด าเนินการหามาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คณะฯ และหลักสูตรฯ ควรน าเอาข้อบกพร่องที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมถึงแนวทางการด าเนินการแก้ไข เข้าสู่การประชุมของกรรมการประจ าคณะเพ่ือก าหนดนโยบาย
และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมต่อไป อันจะท าให้ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้เสียนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 


