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รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่1
สถานท่จัดการเรยนการสอน …คณะโลจิสติกส์………………………….
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผ่านตามเกณฑ์
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผ่านตามเกณฑ์
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผ่านตามเกณฑ์
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ผ่านตามเกณฑ์
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
ผ่านตามเกณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) ผ่านตามเกณฑ์
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ผ่านตามเกณฑ์
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ผ่านตามเกณฑ์
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า ผ่านตามเกณฑ์
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ผ่านตามเกณฑ์
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบท่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1–11
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
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ตารางอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2,3)
รหัสหลักสูตร .......4123101.........................
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรใน มคอ
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1.รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
2.ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3.ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
4.รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
5.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ความสัมพันธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ใน
ปีการศึกษา 2558

Ph.D. (Logistics
Management)
Ph.D. (Transport
Logistics)
Ph.D. (Shipping
Management)
Ph.D. (Engineering
Mgt.)
Ph.D. (Transport and
traffic Engineering)

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิตรง

1.รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิตรง

อาจารย์

คุณวุฒิตรง

2.ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธน
ชลกุล
3.ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ
ลักษณะโต
4.รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิต
พันธ์
5.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา

คุณวุฒิตรง
คุณวุฒิตรง

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล
การเปลย่ นแปลง
คุณวุฒิตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ท่
เปล่ยนแปลงใหม่)

อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล
ศ.ดร. ไผทชิต เอกจริยากร
ศ.ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ศ.(พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
รศ.ดร. พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง
ผศ.ดร. บรรหาญ ลิลา
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ผศ.ดร. มานะ เชาวรัตน์
ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์
ดร. จุฬา สุขมานพ
ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์
รศ.ดร.สมพงษ์ศิรโิ สภณศิลป์
รศ.ดร. ไพรัช ถิ่นธานี

อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D. (Maritime Laws)
Ph.D. (Maritime Studies)
น.บ., นบท.
Ph.D. (Engineering Mgt.)
Ph.D. (Transport
Economics)
Ph.D. (Logistics Mgt.)
Ph.D. (Industrial Eng.)
Ph.D. (Transport Logistics)
Ph.D. (Shipping Mgt.)
Ph.D. (Transport Eng.)
Ph.D. (Shipping Mgt.)
Ph.D. (Industrial and
System Engineering)
Ph.D. (Maritime Laws)
Ph.D. (Transport Planning)
Ph.D. (Civil Engineering)
Ph.D. (International
Business)

สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันการขนส่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรมเจ้าท่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ตาแหน่งทางวิชาการ

1.รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง

รองศาสตราจารย์

2.ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4.รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

รองศาสตราจารย์

5.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา

อาจารย์

6. ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์

อาจารย์

7. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8.ศ.ดร. ไผทชิต เอกจริยากร

ศาสตราจารย์

9.ศ.ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

ศาสตราจารย์

10. ศ.(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ

ศาสตราจารย์พิเศษ

11. รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

รองศาสตราจารย์

12. ผศ.ดร. บรรหาญ ลิลา
13. ดร.จุฬา สุขมานพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พิเศษ

14. ผศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15. รศ.ดร.สมพงษ์ศิริโสภณศิลป์

รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่
สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Logistics
Management)
Ph.D. (Transport
Logistics)
Ph.D. (Shipping
Management)
Ph.D. (Engineering
Mgt.)
Ph.D. (Transport and
traffic Engineering)
Ph.D. (Industrial and
System Engineering)
Ph.D. (Shipping
Management)
Ph.D. (Maritime Laws)
Ph.D. (Maritime
Studies)
น.บ., นบท.
Ph.D. (Transport
Economics)
Ph.D. (Industrial Eng.)
Ph.D. (Maritime Laws)
Ph.D. (Transport
Planning)
Ph.D. (Civil
Engineering)

สถานภาพ
อาจารย์ประจา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
16. รศ.ดร. ไพรัช ถิ่นธานี

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่
สาเร็จการศึกษา

สถานภาพ
อาจารย์ประจา

Ph.D. (International
Business)

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก


เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
ตารางอาจารย์ท่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10)
อาจารย์ท่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ท่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ
1. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
2. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3. ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
4.รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
5.ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
6. ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์
7. ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์

ประสบการณ์การทาวิจัย
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่สาเร็จ
การศึกษา
Ph.D. (Logistics
Management)
Ph.D. (Transport Logistics)
Ph.D. (Shipping
Management)
Ph.D. (Engineering Mgt.)
Ph.D. (Transport and traffic
Engineering)
Ph.D. (Industrial and System
Engineering)
Ph.D. (Shipping
Management)

ม (ดังแนบ :ระบุ
เลข
เอกสารอ้างอิง)








ไม่ม

ภาระงานอาจารย์
ท่ปรึกษา
(จานวนนักศึกษา
ท่อาจารย์เป็นอาจารย์
ท่ปรึกษาหลัก)

6
ภาระงานที่ปรึกษางานนิพนธ์
ชื่ออาจารย์ท่ปรึกษา IS
ผศ.ดร.มานะเชาวรัตน์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา

ภาคต้น
2558
13
9
1
2

ภาระงานที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ ป.โท แผน ก
ภาคต้น
ชื่ออาจารย์ท่ปรึกษา Thesis แผน ก
2558
ผศ.ดร.มานะเชาวรัตน์
ผศ.ดร.ไพโรจน์เร้าธนชลกุล
ดร.ฐิติมาวงศ์อินตา
ดร.พีรพลสิทธิวิจารณ์
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธลักษณะโต
รศ.ดร.ณกรอินทร์พยุง
รศ.ดร.พอพันธ์วัชจิตพันธ์
ภาระงานที่ปรึกษางานดุษฎีนิพนธ์
ชื่ออาจารย์ท่ปรึกษาดุษฎนิพนธ์
ผศ.ดร.มานะเชาวรัตน์
ผศ.ดร.ไพโรจน์เร้าธนชลกุล
ดร.ฐิติมาวงศ์อินตา
ดร.พีรพลสิทธิวิจารณ์
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธลักษณะโต
รศ.ดร.ณกรอินทร์พยุง
รศ.ดร.พอพันธ์วัชจิตพันธ์

รวม
1
1
1
1
1
1

ภาคปลาย
2558
3
9
11
5
6
1

ภาคปลาย
2558
1
1

ภาคฤดูร้อน
2558

รวม

1

1
2
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต..................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
 เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต ...............................................................................................
ตารางอาจารย์ท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)
ประสบการณ์การทาวิจัย
อาจารย์ท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
1. รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
2. ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
3.ดร.จุฑาพร เนียมวงค์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ม (ดังแนบ :ระบุ
ปีท่สาเร็จการศึกษา
เลข
เอกสารอ้างอิง)

Ph.D. (Logistics
Management)

Ph.D. (Transport
Logistics)
Ph.D. (Statistics)


ไม่ม

เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ท่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต.................................................................................................

สถานภาพ
อาจารย์
ประจา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
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ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
ประสบการณ์การทาวิจัย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
2.ดร.ดุษฎีสถิรเศรษฐทวี
3.รศ.บุญเลิศ สื่อเฉย
4. ดร.จุฑาพร เนียมวงค์
5. ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่
สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Civil)
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
D.Eng Infrastructure
Engineering ,
AIT
Ph.D. (Statistics)
Ph.D., (Hospitality and
Tourism), University of
Surrey, UK.

สถานภาพ

หนังสือเชิญ

ผู้ทรง
คุณวุฒิ
ภายนอก


หนังสือเชิญ



หนังสือเชิญ
หนังสือเชิญ
หนังสือเชิญ





ม (ดังแนบ :ระบุ
เลขเอกสารอ้างอิง)

ไม่ม

เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต.............................................................................................
ตารางการตพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)

อาจารย์
ประจา
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Miss Savin Phoeun

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)
โท

นายวรชัย บุญฤทธิผล

โท

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

นางสาวเปรมจิต สัตตนันท์

โท

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

นักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษา

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม
ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
Phoeun, S. and Wonginta, T. (2016). An Assessment of Inland
Transport Operator’s Competitiveness in Phnom Penh,
Cambodia. In The 5thInternational Symposium on Economics
and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016.
วรชัย บุญฤทธิผล และไพโรจน์ เร้าธนชลกุล (2558) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับหนึ่งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานขับ
รถบรรทุก ; การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การเชื่อมโยง
การขนส่งอย่างปลอดภัยในอาเซียน วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
The Analysis of value chain of palm oil case study in
ChonburiProvince,Thailand. In The 5thInternational Symposium
on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14,
2016

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2559

2558

2559
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เกณฑ์ข้อ 8 การตพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
 เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต.................................................................................................
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่กาหนด
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. .....2548............
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ..2560
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 11ข้อ
 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ
ข้อสังเกต.................................................................................................
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version3
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
การดาเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้
Rating
1

2

3

4

5

6

Description
Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate
improvement must be made.
ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is
inadequate where improvement is necessary. There is little document or
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor
results.
มีผลการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/ไม่มีการวิเคราะห์
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are
available but no clear evidence to support that they have been fully
used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some
results.
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถ/มีผลการวิเคราะห์
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
Adequate as Expected
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support
that it has been fully implemented. Performance of the QA practice
shows consistent results as expected.
ผลการดาเนินงานของระบบดีทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่กาหนด
Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences
support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA
practice showsgood results and positive improvement trend.
มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
Example of Best Practices

12
Rating

7

Description
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best
practicesin the field. Evidences support that it has been effectively
implemented. Performance of QA practice shows very good results and
positive improvement trend.
มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ
มีการดาเนินงานที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent
or example of world-class practices in the field. Evidences support that
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice
shows excellent results and outstanding improvement trends.
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AUN– Qacriterion1 ผลการเรยนรู้ท่คาดหวัง (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.
การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคานึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน
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.
หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตรายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่างชัดเจน
เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
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.
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 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.
หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจาเป็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 1 – Checklist
1.1 The expected learning outcomes have been
clearly formulated and aligned with the vision
and mission of the university(1,2)
การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.2 The expected learning outcomes cover both

ระดับ
2557

2558
3

3
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist
subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes (3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้
เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect
the requirements of the stakeholders (4)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558

3

3

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้มี การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคล้ องกับวิสัย ทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลั ย โดยกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected
Learning Outcome) จากแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ว่า
“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน ”(Wisdom of the East of the Future of the
nation) มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพื่อ
การพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนาให้กับทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย
ภายใต้ขอบเขตการดาเนินการที่สาคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย
1. ศาสตร์ทางทะเล
2. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
3. ศาสตร์ทางด้านการศึกษา
4. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการทางาน
5. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก(เช่น ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น)
6. ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์
7. ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย
เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะโลจิสติกส์จึงได้ดาเนินการ
กาหนดวิสัยทัศและพันธกิจของคณะดังนี้
วิสัยทัศน์“ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์”
พันธกิจ ภารกิจโดยหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์ และภารกิจตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรให้พันธสัญญาว่าจะใช้เป็น
กรอบดาเนินงาน มี 5 พันธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์สาหรับอุตสาหกรรมการขนส่งและ
โลจิสติกส์
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4. บริการวิชาการแก่สังคม
5. พัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ด้วยวิสัยทัศน์และขอบเขตการดาเนินการของมหาวิทยาลัย คณะโลจิสติกส์มีส่วนในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ด้ว ยกัน 2 ส่ ว น คือ ศาสตร์ทางทะเลและศาสตร์ทางด้านโลจิส ติกส์ คณะฯ
จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต โดยให้ทุกหลักสูตรของคณะโลจิสติกส์กาหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯดังที่ได้กล่าวมา ควบคู่กับ
บริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนการสอนของคณะฯเพื่อให้สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหลักสูตรที่คณะได้ทาการเปิดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตหลังสาเร็จ
การศึกษาเข้าการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทา
การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน
หลั ก สู ต รการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน ได้ น าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของคณะฯ ไป
ดาเนินการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยที่หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรกาหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ส อดคล้ องกับ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และคุณ ลั กษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลั ย ด้ว ยการประชุม และผ่ านกระบวนการต่างๆ ล าดับ ขั้นตอนเพื่อการกาหนดผลการเรียนรู้ ที่
คาดหวังให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียโดยการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีขั้นตอน ดังนี้
- สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ประชุมพัฒนาหลักสูตร
- ประชุมวิพากษ์หลักสูตร
- เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนต่อวิสัยทั ศน์และพันธ
กิจของคณะและมหาวิทยาลัยดังนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2) เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ นภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ
3) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ประกอบกับจะมีการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นการดาเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โดยเฉพาะแนวคิดและองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์
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ที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร การผลิตบุคลากรที่มีความรู้สูงกว่าระดับปริญญาตรี จึง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในวงการโลจิสติกส์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ใกล้นิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนท่าเรือแหลมฉบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตมหาบัณฑิต
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้ทรัพยากร
ภายนอกและร่ วมมื อกั บภาคเอกชนสนั บสนุ นให้ มหาบั ณฑิ ตมี คุ ณภาพโดยการไปศึ กษาดู งาน ตลอดจนเชิ ญ
ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้นาแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ ไปดาเนินการ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยที่หลักสูตรฯ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร
และกรรมการบัณฑิต เพื่อ กาหนดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยการประชุม และผ่านกระบวนการต่างๆ ลาดับขั้นตอนเพื่อการกาหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีขั้นตอน ดังนี้
- สอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ประชุมพัฒนาหลักสูตร
- ประชุมวิพากษ์หลักสูตร
- เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
หลักสูตรฯ มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยดังนี้
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้เป็นไปตามพื้นฐานของวิชาชีพที่ได้รับการเสนอ และร่วมพัฒนาจากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ นภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม เป็น การลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ
ผลการเรี ย นรู้ ที่คาดหวังนี้ สะท้อนถึงวิสั ยทัศน์และพันธกิจของสถาบันที่มุ่งเน้นขอบเขตของการ
ดาเนินการความเป็นเลิศและตอบสนองสังคมในกิจการศาสตร์ทางทะเลและศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และเป็น
สิ่งที่นิสิตในหลักสูตร ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรจึงนามาปรับและกาหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังนี้ สะท้อนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลั ยวิจัย
ดังนั้นสาขาจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนางานวิจัย และพันธกิจของคณะที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยใน
เชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์สาหรับอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ มุ่งพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญ พัฒนาให้กับประเทศ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
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5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
นอกจากการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตแล้ ว
สาขายังให้ความสาคัญกับการพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา ที่จะนาองค์กรในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
ตารางแสดงผลการเรยนรู้ท่คาดหวังสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
E

Generic
Subject
Expected Learning Outcome
Outcomes specific
outcomes
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
x
โซ่อุปทาน
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจ
x
และภาคอุตสาหกรรม เป็นการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3)เพื่อให้ มหาบั ณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิส ติส ก์ และ
x
โซ่อุปทาน
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
x
5) ผลิ ต มหาบั ณ ฑิต ที่มี ความเป็ น ผู้ น า มีค วามใฝ่ รู้ และมี จริ ยธรรมสู ง เพื่ อเพิ่ ม
x
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตารางแสดงผลการเรยนรู้ท่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตท่พึงประสงค์ของสถาบัน
ผลการเรยนรู้ท่คาดหวัง
1
คุณลักษณะบัณฑิตท่พึงประสงค์ 10 ประการ
๑. มีความใฝ่รู้และสามารถที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
⁄
๒. มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๓. มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม โดยสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
๔. มีความรู้ ความสามารถอย่างลึกซึ้งตามสาขาวิชาชีพ
⁄
๕. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นาและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
⁄
๖. มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
๗. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม การ
เคารพทรัพย์สินทางปัญญาและตระหนักในสิทธิมนุษยชน
๘. มีศักยภาพในการใช้ปัญญา เพื่อคิดแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
⁄
๙. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. มีสุนทรียารมย์ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายและดารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย

2 3

4

⁄

⁄
⁄
⁄

5

⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
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หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านทักษะ 5 ด้านอัน
ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานดาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านทักษะ 5 ด้านอันได้แก่ คุณธรรม
จริ ย ธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับ ผิ ดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากนั้นทาการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชาต่างๆ ดังสรุปในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาจานวน 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย
แผน ก
- หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข
- หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
18
หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
3
หน่วยกิต
โดยการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเป็นดังนี้
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
(1)
หมวดวิชาบังคับ
916501 ระเบียบวิธีการวิจยั
916521 เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
916551 การวางแผนการปฏิบตั ิการคลังสินค้า
916691 สัมมนา
หมวดวิชาเลือก
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
916631 นโยบายการท่าเรือและการขนส่งทางเรือ
916644 การจัดการเทอร์มินัล
916643 การจัดการการขนส่งทางเรือ
916641 การจัดการการขนส่งทางบก
916642 การจัดการการขนส่งทางอากาศ
916541 หลักการขนส่ง
916651 แบบจาลองโลจิสติกส์และการปฏิบตั ิการ
916554 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
916552 การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

(2)







2. ความรู้
(3)

























(1)

(2)

(3)







4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยสารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)
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(2)
























1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
916661 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม
916662 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
916664 หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์1
916665 หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์2
916666 หัวข้อเลือกสรรทางโซ่อุปทาน1
916667 หัวข้อเลือกสรรทางโซ่อุปทาน2
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
916698การศึกษาอิสระ
916699วิทยานิพนธ์

(1)







4. ทักษะ
5. ทักษะการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
การสื่อสารและการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยสารสนเทศ
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)


  
    
  

 
 

 
 

 
 

 
 

(1)






(2)

2. ความรู้
(3)













(3)
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1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณธรรมจริยธรรมสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(2) สามารถจัดการปัญหาในการจัดการด้านโลจิสติกส์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(3) เป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏฺบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินการ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการแบะทฤษฎีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาบูรณาการในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(3) มีความสามารถในการวิจัยหรือค้นคว้าหาความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏฺ บั ติ ใ นการจั ด การประเด็ น ปั ญ หาใหม่ ด้ า น
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(2) มีความสามารถนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบสูงในการดาเนินงาน การประเมินและวางแผนปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
(2) มีภ าวะผู้ น าและให้ ความร่ ว มมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาด้านการจัดการโลจิส ติกส์ และ
โซ่อุปทาน
(3) มีความสามารถสูงในการสร้างความสามัคคี เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนกับผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถนาความรู้ทางสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนาเสนอผล
การวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และนาเสนอผลได้
ทั้งนี้ ในการบริ ห ารงานหลั กสู ตร หลั กสู ตรมีการประเมินว่ารายวิช าที่เปิดสอนในหลั กสู ตรมีความ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตั้งแต่ในขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งในการบริหาร
หลักสูตรที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการโลจิส ติกส์ และโซ่อุปทานมีการประชุม ในรูปแบบของกรรมการการ
บัณฑิต ศึกษาเพื่อวางแผน ประเมิน และหารือแนวทางในการพัฒนาหลั กสู ตรการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่
อุปทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยรายชื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีดังต่อไปนี้
- ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์
- ดร.พีรพล สิทธิวิจารย์
- รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
- รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
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- ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
- ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
การดาเนินการเรียนการสอนที่ผ่านของหลักสูตร มีทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและเชิญอาจารย์พิเศษที่
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่เปิดสอน โดยแบ่งเป็นรายวิชาที่ใช้อาจารย์ประจาสอนได้แก่
- 916501 ระเบียบวิธีการวิจัย
- 916521 เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
- 916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
- 916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
- 916551 การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า
- 916691 สัมมนา
และรายวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษมาสอน ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาสอน
ได้แก่
-

916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
916643 การจัดการการขนส่งทางเรือ
916642 การจัดการการขนส่งทางอากาศ
916554 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
916662 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
916511 กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ

ผลการตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนว่ามีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่พิจารณา
จากตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชาที่เปิดสอน
1) เพื่อ ผลิ ตมหาบั ณฑิตที่ มีความรู้ ความสามารถใน - 916531 การวางแผนการจัดการการขนส่ ง
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สินค้า
- 916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
- 916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- 916554 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่ าง
ประเทศ
- 916662 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
2) เพื่ อ ผลิ ตมหาบั ณฑิ ตที่มีความสามารถในการน า - 916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
ความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม - 916551 การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า
เป็ น การลดต้น ทุ น และเพิ่มขี ดความสามารถในการ - 916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
แข่งขันด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- 916643 การจัดการการขนส่งทางเรือ
- 916642 การจัดการการขนส่งทางอากาศ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3) เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการวิ จั ย ทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการ โลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา มีความใฝ่รู้ และ มีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-

รายวิชาที่เปิดสอน
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลาย
รูปแบบ
916501 ระเบียบวิธีการวิจัย
916691 สัมมนา
916698 การศึกษาอิสระ
916699 วิทยานิพนธ์
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
916554 การบริหารระบบโลจิส ติกส์ระหว่าง
ประเทศ
916662 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลาย
รูปแบบ
916501 ระเบียบวิธีการวิจัย
916691 สัมมนา
916698 การศึกษาอิสระ
916699 วิทยานิพนธ์

ทั้ง นี้ ห ลั ก สู ตรการจั ด การโลจิ ส ติ กส์ แ ละโซ่ อุ ปทาน อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การปรั บปรุ ง หลั ก สู ตร ซึ่ ง
ครบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี และจะเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์ห ลักสูตร โดยได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการมา ช่วยแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสู ตร อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูล
ข้อคิดเห็นจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าจากการสัมภาษณ์ พูดคุยเพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงและกาหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้ทาการศึกษาข้อมูล
จากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปซึ่งผลการปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จ แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาที่จะ
เปิดสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยการร่างหลักสูตรภายในแนวคิดที่ครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานแบบจาลอง
การดาเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model)
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AUN –QA Criterion2รายละเอยดของหลักสูตร (Program Specification)
SubCriterion2
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
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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.
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆและความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 2– Checklist
2.1 The information in the programme specification
is comprehensive and up-to-date(1,2)
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date (1,2)
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
2.3 The programme and course specifications are
communicated and made available to the
stakeholders(1,2)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด
ของหลักสูตรและข้อกาหนดรายวิชาได้
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
3
3
3

3

ผลการดาเนินงาน
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources of
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2.1 รายละเอยดของหลักสูตรมความครอบคลุมและทันสมัย
หลักสูตรคานึงถึงการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เพื่อสนองความต้องการกาลังคน ระดับผู้นาหรือระดับวางแผนในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การดาเนิ นธุรกิจในปั จจุ บัน มีความเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในขั้นตอนการออกแบบ
หลั กสู ตรนั้ น คณะกรรมการประจะหลั กสู ตรจึงให้ ความส าคัญกับการกาหนดรายวิช า ที่ส ะท้อนถึงความ
ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่จะมาทาการสอนในหลักสูตร
นั้น กรรมการประจาหลักสูตรให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ที่จะคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา และสะท้อน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศและของโลก โดย
ผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2) เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ นภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ
3) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ ห ลั ก สู ต รมี การบริ ห ารงานโดยผ่ า นคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต โดยมี ค ณบดี เ ป็ น ประธาน เพื่ อ ให้
หลักสูตรสามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยกรรมการหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อติดตามผลงานดาเนินงาน และหารือแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสม่าเสมอ
การดาเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ดี หลักสูตรจะครบรอบของ
การปรับปรุงหลักสูตร กรรมการประจาหลักสูตร ได้มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในเชิงวิชาการ
สถานประกอบการ มาร่วมเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร อีกทั้งยังได้ทาการสอบถามข้อมูลจากทั้งศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ถึงความคาดหวังของมหาบัณฑิตที่จะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน จนได้แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ออกแบบตามแบบแนวคิดของแบบจาลองอ้างอิงการ
ดาเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model)
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ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความทันสมัย และครอบคลุ มเนื้อหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
หลายสถาบันในต่างประเทศใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน
2.2 รายละเอยดของรายวิชามความครอบคลุมและทันสมัย
ในขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรวิชาที่เสนอในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้วางแผนการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ตามแนวคิดของ
SCOR Model โดยหลักสูตรใหม่มีโครงสร้างดังนี้
หมวดวิชาบังคับ
916553
916532
916551
916531
916691
916501
916532

รวม 18หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการอุปทาน
3(3-0-6)
Supply Management
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Manufacturing and Operations Management
การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า
3(3-0-6)
Warehousing and Distribution Management
การจัดการการขนส่ง
3(3-0-6)
Transport Management
สัมมนา
1(0-2-2)
Seminar
ระเบียบวิธีการวิจัย
2(2-0-4)
Research Methodology
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Logistics and Supply Chain Management

หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สาหรับแผน ก แบบ ก2
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สาหรับแผน ข
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
916554 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Global Logistics Management
916663 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Supply Chain Management
916662 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics and Supply Chain
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916532
916511
916643
916511
916642
916664
916665

แบบจาลองการสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Models
การจัดการความเสี่ยงและการประกอบการธุรกิจ
Risk and Entrepreneurship Management
การจัดการโลจิสติกส์ทางทะเล
Maritime Logistics
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
Legal Aspects of Multimodal Transport
การประกันภัยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
การจัดการการขนส่งทางอากาศ
Air Transport Management
หัวข้อเลือกสรรทางการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน1
Selected Topics in Logistics and Supply Chain I
หัวข้อเลือกสรรทางการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน2
Selected Topics in Logistics and Supply Chain II
หัวข้อเลือกสรรทางการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน3
Selected Topics in Logistics and Supply Chain II

วิทยานิพนธ์
916699 วิทยานิพนธ์
916968 งานค้นคว้าอิสระ

3(2-5-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
12(0-0-36)
3(0-3-9)

จากการประเมินความทันสมัยของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ได้ดาเนินการที่ผ่าน
มา พบว่าอาจารย์ผู้ส อนได้ทาการสอน โดยได้สอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
เครื่องมือในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้นิสิตอยู่เสมอ โดยผลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนแบบไม่ เป็นทางการพบว่า
นิสิตสามารถนาความรู้ที่ได้จากห้องเรียน ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตนเองทางาน
อยู่ มีหลายคนที่ได้รับการโปรโมทเพื่อให้ได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีในส่วนนิสิตปริญญาโทแผน ก ที่ต้อง
ทาวิทยานิพนธ์ พบว่ายังมีทักษะในการทาวิจัยยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากคณะเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากนิสิต
บางส่วนทางานระหว่างเรียนไปด้วย ทาให้มีเวลามาทาวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาน้อย ส่งผลให้การทาความ
เข้าใจในขั้นตอนการวิจัยจึงใช้เวลานาน
จากปัญหาดังกล่าว หลักสูตรจึงต้องหามาตรการในการดาเนินการเพื่อให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเข้า ที่จะต้องรับนิสิตที่สามารถเข้ามาเรียนได้แบบเต็มเวลา และกาหนด
ตารางเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้นิสิตเข้ามานาเสนอความคืบหน้าของงานสม่าเสมอ
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2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อกาหนดรายวิชาได้
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแผนการดาเนินโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ า งๆ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารของหลั ก สู ต ร โดยก าหนดช่ อ งทางการเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไว้หลายช่องทาง ได้แก่
(1) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่งหลักสูตรจะต้องจัดเตรียมข้อมูลสาคัญสาหรับผู้มี
ส่วนได้เสียที่เข้ามาชมเว็บไซต์
(2) การประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวของคณะฯ ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ความเป็นไปและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของหลักสูตรให้เป็นที่รับรู้รับทราบแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(3) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสมาคมศิษย์คณะโลจิสติกส์
(4) การประชาสัมพันธ์ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรีตามโอกาสต่างๆ
เช่น การเผยแพร่ตามสถานศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เป็นต้น
ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มีการดาเนินการตามแผนการดาเนินโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลั กสูตร
ตามช่องทางที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผ่านเวปไซต์ของคณะโลจิสติกส์ (http://log.buu.ac.th/weblog/)
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การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯผ่านเวปไซด์ของคณะฯ ทาให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง ข้อมูล
ได้สะดวก และกว้างขวาง จากข้อมูลพบว่าตลอดปีการศึกษา 2558 มีผู้เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2559 ทั้งหมด 706,449 คน (http://log.buu.ac.th)
2. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
เนื่องจากปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook อย่างกว้างขวาง ดังนั้นหลักสูตร
ฯ จึงใช้ช่องทาง Facebook ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่ง ผู้สนใจสามารถเข้ามาซักถาม
โดยมีแอดมินเป็นผู้ที่ตอบข้อซักถามได้ทันท่วงที และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้

จากข้อมูลพบว่ามียอดของการกดติดตามเพจดังกล่าว จานวน 906 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7สิงหาคม2559)
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3. นิตยสาร Freight Max.
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงที่มีการประกาศรับสมัคร
นิสิตใหม่
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ
5. การประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมศิษย์เก่า
ผลการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของคณะ จากการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ว่าทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรได้จากแหล่งใดบ้าง
ผลการสัมภาษณ์พบว่า
- ทราบจากรุ่นพี่
- ทราบจากเพื่อนร่วมงาน
- ทราบจากการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- ทราบเพราะเป็นศิษย์เก่าของคณะโลจิสติกส์ เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้เข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งพอทราบข้อมูล
เบื้องต้นของคณะโลจิสติกส์อยู่บ้างแล้ว
อย่ า งไรก็ดี ในส่ ว นของหลั ก สู ต รปรั บปรุ งใหม่ซึ่ งอยู่ ระหว่า งการดาเนิ น หลั กสู ตรจะต้ องมี การแจ้ ง
รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน
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AUN –QA Criterion3โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
SubCriterion3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning
outcomes is clear.
การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลาดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialized courses.
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน
5. 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 บูรณาการ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and
up-to-date.
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 3– Checklist
3.1 The curriculum is designed based on
constructive alignment with the expected
learning outcomes(1)
การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2 The contribution made by each course to
achieve the expected learning outcomes is
clear (2)

ระดับ
2557

2558
3

3
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ระดับ

AUN-QA Criterion 3– Checklist

2557

แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
3.3 The curriculum is logically structured,
sequenced, integrated and up-to-date(3,4,5,6)
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงลาดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

2558
3

3

ผลการดาเนินงาน
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 3.2 และ3.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources
of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน[1]1
การออกแบบหลักสู ตรและรายวิชามีความสั มพันธ์กับผลการเรียนรู้คาดหวังของหลั กสู ตร โดยใน
ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรได้พิจารณารายวิชาที่สามารถตอบผลการเรียนรู้คาดหวังไว้ดังนี้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1) เพื่อ ผลิ ตมหาบั ณฑิตที่ มีความรู้ ความสามารถใน
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-

2) เพื่ อ ผลิ ตมหาบั ณฑิ ตที่มีความสามารถในการน า ความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็ น การลดต้น ทุ น และเพิ่มขี ดความสามารถในการ แข่งขันด้านการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3) เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต มี ค วามสามารถในการวิ จั ย ทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
1

[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดาเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น

รายวิชาที่เปิดสอน
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่ ง
สินค้า
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
916554 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ
916662 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
916551 การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
916643 การจัดการการขนส่งทางเรือ
916642 การจัดการการขนส่งทางอากาศ
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลาย
รูปแบบ
916501 ระเบียบวิธีการวิจัย
916691 สัมมนา
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการ โลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นา มีความใฝ่รู้ และ มีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-

รายวิชาที่เปิดสอน
916698 การศึกษาอิสระ
916699 วิทยานิพนธ์
916531 การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
916553 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
916554 การบริหารระบบโลจิส ติกส์ระหว่าง
ประเทศ
916662 ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
916511 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลาย
รูปแบบ
916501 ระเบียบวิธีการวิจัย
916691 สัมมนา
916698 การศึกษาอิสระ
916699 วิทยานิพนธ์

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรได้ทาการจัดแผนการเรียน โดย
คานึงถึงความเหมาะสมของลาดับก่อนหลังของแต่ละวิชา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของเนื้อหาของหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังโดยมีการจัดแผนการเรียนดังนี้
แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1 ภาคต้น
916501
916511
916521
916531

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิตรวม
11
ปีที่ 1 ภาคปลาย
916532 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
916691 สัมมนา
1(0-2-1)
วิชาเลือก
6(6-0-12)
จานวนหน่วยกิตรวม
10
ปีที่ 2 ภาคต้น
916699 วิทยานิพนธ์
6(0-0-18)
วิชาเลือก
3(3-0-6)
จานวนหน่วยกิตรวม
9
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ปีที่ 2 ภาคปลาย
916699

วิทยานิพนธ์

6(0-0-18)
จานวนหน่วยกิตรวม
6

916521
916643
916551
916500

ปีที่ 1 ภาคต้น
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การจัดการการขนส่งทางเรือ
การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้า
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิตรวม

916511
916553
916531
999061

ปีที่ 1 ภาคปลาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า
ภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต)
จานวนหน่วยกิตรวม

แผน ข
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
9

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน
916501
916532

916554
916662
916691

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
จานวนหน่วยกิตรวม
ปีที่ 2 ภาคต้น
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
สัมมนา
จานวนหน่วยกิตรวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
5
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
7

ปีที่ 2 ภาคปลาย
916698
916642

การศึกษาอิสระ
การจัดการการขนส่งทางอากาศ
จานวนหน่วยกิตรวม

3(0-0-9)
3(3-0-6)
6
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การดาเนิ น การจั ดการเรี ย นการสอนที่ผ่ านมา เป็ นไปตามแผนการเรียนที่ห ลั ก สู ต รได้ กาหนดไว้
อย่างไรก็ดี พบว่าสาหรับนิสิตระดับปริญญาโทแผน ข (ภาคพิเศษ) ที่รับผู้ที่สาเร็จระดับปริญญาตรีทุกสาขา
อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการทาความเข้าใจในรายวิชาที่มีการคานวณ เนื่องจากนิสิตบางรายไม่ได้มี
พื้นฐานในด้านการคานวณหลักสูตรมีความแนวคิดในการเปิดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเป็น การปรับ
พื้นฐานผู้เรียนในด้านการคานวณวิเคราะห์
AUN – QA Criterion4 วิธการเรยนการสอน (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.
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยปรัชญาการศึกษา 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 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้
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
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment.
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีผ่ ่อนคลาย สนับสนุนและมีความร่วมมือกัน
5. Inpromoting responsibility in learning, teachers should:
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทาดังนี้
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
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choices in terms of subject content, programme routes, approaches to
assessment and modes and duration of study.
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา
แขนงวิชาในหลักสูตรวิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน
6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new
ideas and practices, etc.).
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ)
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 4– Checklist
4.1 The educational philosophy is well articulated
and communicated to all stakeholders (1)
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4.2 Teaching and learning activities are
constructively aligned to the achievement of
the expected learning outcomes (2,3,4,5)
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4.3 Teaching and learning activities enhance
life-long learning (6)
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
3

3

3
3

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของไทย ฉบับที่ 2 (2556-2660) ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่
คุณธรรม ชี้น าสั งคม” และยุ ทธศาสตร์ คณะโลจิส ติกส์ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาคุณภาพของบัณฑิต
(เอกสารหมายเลข 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1) การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ทางหลักสูตรฯ จึงมีการกาหนดปรัชญา
หลักสูตรฯ อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเทศไทย ปรัชญามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์ได้
ปรั ช ญาหลั ก สู ต รฯ คื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ พาณิ ช ยนาวี เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนด้านธุรกิจพาณิชยนาวี
ของประเทศมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหา วิธีการสอนเพื่อให้นิสิตมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2) เพื่ อ ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ นภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ
3) เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
4) เพื่อสนองความต้องการกาลังคนด้านการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
5) ผลิ ตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ นา มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้นากลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ ใช้
การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงาน หรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
การบริ ห ารงานหลั กสู ตร หลั กสู ตรมีก ารประชุม ร่ว มกั นของอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ตร ในรู ปแบบ
กรรมการบัณฑิต เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้
แบบ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนิสิตให้มีความสามารถในการนาองค์ความรู้มา
ประยุกต์ในการรวบรวมข้อมูล แยกแยะข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนาองค์ความรู้จากรายวิชาต่างๆ มาประยุกต์เพื่อใช้งานจริงได้ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการ
เรีย นรู้ ทางหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยในแต่ละรายวิชามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของนิสิต ประกอบด้วย การสอนด้วยการบรรยาย การปฏิบัติ การค้นคว้า การนาเสนอ
และรายงาน และหลักสูตรฯ ได้เริ่มประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในบางรายวิชา
ซึ่งทางคณะโลจิสติกส์และหลักสูตรทุกหลักสูตรจึงได้มีการประชุมหารือเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนิสิตให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในระดับขั้นที่สามารถสังเคราะห์ปัญหาได้ จึงมีการขยายผลไปสู่การวางแผนเพื่อดาเนินการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาสัมมนา โดยกาหนดให้นิสิตต้องดาเนินการ และเปิดโอกาสให้นิสิตมี
โอกาสวิเคราะห์ วิจารณ์และนาเสนองานวิจัยทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมถึงกรณีศึกษา
จากสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จะส่งผลให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่
คาดหวัง และได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ปัญญา 4)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) การวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และยังเป็นการปลูกฝังให้นิสิตนาแนวทางการศึกษานี้ไปประยุกต์ในการดาเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
มากขึ้น เนื่องจากระหว่างการเรียนการสอนทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาและ
กิจกรรมที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนที่คาดหวัง (expected learning outcomes) โดยมีการกาหนดให้
นิสิ ตทางานเป็น กลุ่ ม และให้ นิสิ ตเรีย นรู้ส ถานการณ์จริงจากกรณีศึกษา วิจัย และการอภิปรายร่วมกันใน
ห้องเรียน เพื่อให้นิสิตมีความสนในที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
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รับผิดชอบ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ความรู้ และปัญญา
ร่วมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และในการนาเสนอผลงาน
นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทาให้
นิสิตสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยมิใช่เพียงแค่ความรู้ที่ได้จาก
ผู้สอน สามารถนาความรู้ที่ ได้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม คุณภาพการ
เรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ผ่อนคลาย สนับสนุนและมีความร่วมมือกัน
หลักสูตร ฯ จึงมีการกาหนดปรัชญาหลักสูตรฯ อ้างอิงจากปรัชญามหาวิทยาลัยได้ปรัชญาหลักสูตรคือ
“พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในระดับวางแผนและระดับบริหารให้มี
ความรู้ ค วามเข้ าใจเชิ งลึ กถึง หลั ก การและทฤษฎี ในสาขาวิช าการจั ดการโลจิ ส ติก ส์ และโซ่ อุป ทาน และมี
ความสามารถในการทาวิจัยโดยการใช้ความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักวิชาการ และเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ
ต่อไป” และนาไปเป็นแนวทางในการกาหนดจุดประสงค์การศึกษา เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน โดยการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ฯ ได้มีการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะโลจิสติกส์
ในการจัดทารายละเอียดของวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน โดยอาจารย์ประจาวิชาแจก
เอกสารในชั่วโมงแรกให้กับนักศึกษา และทาการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา
แผนการสอนและการประเมิน รวมทั้งการสอบและการตัดเกรด หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ คณาจารย์ส่ง มคอ.3
เพื่อให้เป็นไปตามกลไกของการประเมิน และมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่วัดการจัดการเรียนการสอนวัดผลจากการ
ประเมินโดยนิสิตทาการประเมินผู้สอนและประเมินการเรียนการสอนรายวิชาผ่านระบบ website ประเมินการ
สอน
เนื่องจากหลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาจริงได้ในการทางาน ดังนั้นทุกรายวิชาที่เกิดสอนในหลักสูตรจึงมีการสอดแทรกรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ร่วมด้วยในทุกรายวิชา เช่น
- รายวิชาสัมมนา ที่ได้นาแนวคิด Active Learning ไปใช้ กล่าวคือ มีการมอบหมายให้นิสิต
ค้นคว้างานวิจัย รวมทั้งการมอบหมายงานกลุ่มเพื่อจัดทาโครงการวิจัย โดยหยิบปัญหาในเชิง
ธุรกิจ มาแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เรียนมาในรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
- รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาจารย์ผู้สอน
ได้มอบหมายให้นิสิตนามาปัญหาจริงในภาคธุรกิจ แล้วเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ มาใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในช่วงแรกของรายวิชา การวิเคราะห์เชิง
ปริ ม าณนั้ น พบว่า นิ สิ ตยั ง ไม่เ ข้า ใจและมี ความกั งวลในการคิดหั ว ข้อ โครงงานที่ จะน าปัญ หาจริง ในสถาน
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ประกอบการมาทาการศึกษา โดยเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ แต่เมื่อผ่านไปในสัปดาห์ที่ 23 นิสิตมีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของรูปแบบการเรียนดังกล่าวมากขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนีห้ ลักสูตรฯ จะนาผลการประเมินต่างๆ ไป เข้าสู่การประชุมในคณะกรรมการบัณฑิต เพื่อประชุม
หารือ วิเคราะห์ พัฒนา และวางแผนจากผลการประเมินผู้สอน การประเมินรายวิชา ผลคะแนนของนิสิต สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ห้องเรียนว่าเป็นไปตามผลการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ของทางคณะฯ หรือไม่
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AUN – QA Criterion 5 การประเมินผู้เรยน (Student Assessment)
SubCriterion5
1. Assessment covers:
การประเมินประกอบด้วย
a. New student admission
การรับเข้าผู้เรียน
b. Continuous assessment during the course of study
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
c. Final/exit test before graduation
การทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. Infostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด
พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้นและได้นาไปทดลองใช้
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
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ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 5– Checklist
5.1 The student assessment is constructively aligned
to the achievement of the expected learning
outcomes (1,2)
การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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
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
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning (3)
การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.5 Students have ready access to appeal procedure
(8)
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
3

3

3

3

3
3

ผลการดาเนินงาน
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 5.1,5.2, 5.3, 5.4และ5.5โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน[1]2

2

[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดาเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น
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5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes (1,2)การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.
2555) มีกระบวนการรับเข้า
ในปี 2558 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มี กระบวนการ
และขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาดังนี้
1. หลักสูตรได้ประกาศเรื่อง “การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ”
โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครและเงื่อนไขการสอบลงในประกาศ ในเวปไซต์ของคณะ
(log.buu.ac.th)
2. ในกระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนแบ่งประเภทการรับในแต่ละรอบดังนี้
- ภาคฤดูร้อนรับนิสิตแผน ข ภาคพิเศษ
- ภาคต้นรับนิสิตแผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
โดยมีแผนการรับ ดังนี้
- แผน ก
จานวน 10 คน รับเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1
- แผน ข
จานวน 60 คน/ภาคการศึกษา รับเข้า 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ภาคฤดูร้อน และรอบที่
2 ภาคเรียนที่ 1
ทั้งนี้ผู้สมัครนิสิตภาคปกติ แผน ก ต้องมีคะแนน GPA ไม่ต่ากว่า 3.00 และผู้สมัครนิสิตภาคปกติ แผน ข
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.50) ถ้ามีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ละประเภทที่
ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการของหลักสูตรโดยการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก
ทักษะการสื่ อสารการคิ ดวิเ คราะห์ แก้ ปั ญหาเจตคติต่อ วิช าชีพ ความพร้อมทั้ง สุ ขภาพร่ างกายซึ่ง การสอบ
สั มภาษณ์เ ป็ น การพู ดคุย เพื่อสั งเกตพฤติกรรมความพร้อมความตั้งใจต่อการเรียนในหลั กสู ตรรวมถึงการ
พิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นทั้งด้านวิชาการ (ความรู้พื้นฐาน) และ/หรือประสบการณ์กิจกรรมที่จาเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตร
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ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ดังนี้
1. หลักสูตรจัดประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่พร้อมกับ
จัดปฏิทินการศึกษา
2. ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมและทาความเข้าใจในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรจัดระบบการปรึกษาแนะแนวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอน
3. หลั ก สู ต รมี คู่ มื อ การลงทะเบี ย นเรี ย นและได้ มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากกองทะเบี ย นและ
ประมวลผลการศึกษา มาชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนิสิตและมีคู่มือ
แผนการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้กับนิสิต
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้มีการตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญ หาจากนิสิตที่มีข้อ
สงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน
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ตารางการเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
จานวนผู้สมัคร
จานวนท่
จานวนท่
ภาคการศึกษา/ (No. Applied)
จานวนผู้มสิทธิ์เข้าศึกษา
ลงทะเบยน
ประกาศรับ
ปีการศึกษา
(No. Admitted)
(No.
ปกติ พิเศษ (No. Offered)
Enrolled)
2556
6
169
175
122
110
2557
9
165
174
149
129
2558
6
169
175
102
86
*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาและข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของหลักสูตร
*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาและข้อมูลสอดคล้องกับข้อมูลในตารางการคงอยู่ของหลักสูตร
- ปี 2556 จานวนที่ประกาศรับ คือ จานวนที่คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งแผน ก และ
ข รวม 175 คน มีผู้สอบผ่าน 122 คน และมารายงานตัวลงทะเบียนในเทอมแรก จานวน 110 คน จานวนที่
ขาดหายไปคือ นิสิตที่ไม่มารายงานตัว
- ปี 2557 จานวนที่ประกาศรับ คือ จานวนที่คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งแผน ก และ
ข รวม 174 คนมีผู้สอบผ่าน 129 คน จานวนนี้อาจจะดูมากกว่าปี 2556 เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนภาค
การศึกษาจึงทาให้นิสิต รหัส 57 มีถึง 3 ห้อง และมารายงานตัวลงทะเบียนในเทอมแรก จานวน 129 คน
จานวนที่ขาดหายไปคือ นิสิตที่ไม่มารายงานตัว
- ปี 2558 จานวนที่ประกาศรับ คือ จานวนที่คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งหมดทั้งแผน ก และ
ข รวม 175 คน มีผู้สอบผ่าน 102 คน และมารายงานตัวลงทะเบียนในเทอมแรก จานวน 86 คน จานวนที่ขาด
หายไปคือ นิสิตที่ไม่มารายงานตัว
**สังเกตว่าจานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมีจานวนมาก แต่มีผู้สอบผ่านน้อย เนื่องจากประกาศรายชื่อไปแล้วนั้น
เมื่อถึงกาหนดการสอบ มีผู้ไม่มาสอบ จึงส่งผลให้จานวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลดลง
ตารางการเก็บข้อมูลจานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
นิสิต
ปีการศึกษา
รวม
ปีท่ 1
ปีท่ 2
 ปีท่ 2
2556
110
105
รอกรอกข้อมูล
2557
129
123
รอกรอกข้อมูล
2558
86
83
83
*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย3 ปีการศึกษา
- จากตารางการเก็บข้อมูลนิสิตแต่ละชั้นปี ซึ่งหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตร 2 ปี จานวนนิสิตที่คงอยู่และ
สามารถเก็บข้อมูลได้คือ การลงทะเบียนของนิสิตในปีที่ 2 หลังจากปีที่ 2 ไปแล้วนั้นจะเป็นการ ลงทะเบียน
แบบรักษาสภาพซึ่งจานวนนิสิตรักษาสภาพจะต้องขอข้อมูลจากกองทะเบียนฯ
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2) การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา (Continuous assessment
during the course of study)
ตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน ก
รหัสแรก จานวนท่
จานวนนิสิตนักศึกษาท่จบภายใน
จานวนนิสิตนักศึกษาท่ไม่
เข้า ลงทะเบยน
ระยะเวลา (ปี)
ศึกษาต่อในปีการศึกษาท่*
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป
2556
4
- - - 1 1
2557
3
- - 1
2558
5
- หมายเหตุ แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) หรือนักศึกษาที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ
และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน
- ปี 2556 จานวนนิสิต แผน ก ลงทะเบียน 4 ราย จบการศึกษาแล้ว 2 ราย รักษาสภาพ 2 ราย
- ปี 2557 จานวนนิสิต แผน ก ลงทะเบียน 3 ราย จบการศึกษาแล้ว 1 ราย รักษาสภาพ 2 ราย
- ปี 2558 จานวนนิสิต แผน ก ลงทะเบียน 5 ราย เดิมลงทะเบียน 2 ราย มีนิสิตย้ายแผน จาก ข มา ก จานวน
3 ราย ยังไม่มีนิสิตสาเร็จการศึกษา
ตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
รหัสแรก จานวนท่
จานวนนิสิตนักศึกษาท่จบภายใน
จานวนนิสิตนักศึกษาท่ไม่
เข้า ลงทะเบยน
ระยะเวลา (ปี)
ศึกษาต่อในปีการศึกษาท่*
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป
2556
105
- 15 41 9 3 1
8 14 10
2557
123
- 5 54 2 2 2558
83
- - - - - - - หมายเหตุ แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) หรือนักศึกษาที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ
และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน
- ปี 2556ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จากจานวนที่
ลงทะเบียน 105 ราย จบการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี 15 ราย, เกินกว่า 2 ปี ดังนี้ 2.5 ปี จานวน 41 ราย, 3 ปี
จานวน 9 ราย, 3.5 ปี 3 ราย และ 4 ปีจานวน 1 ราย รวม 68 ราย นิสิตที่ยังคงอยู่ในระบบ คือ สถานะรักษา
สภาพและพ้นสภาพ ต้องขอข้อมูลจากกองทะเบียน
- ปี 2557 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข จากจานวนที่
ลงทะเบียนในปีที่ 2 จานวน 123 ราย จบการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี 5 ราย, เกินกว่า 2 ปี ดังนี้ 2.5 ปี
จานวน 54 ราย รวม 59 ราย เนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาจึงทาให้นิสิต รหัส 57 มีถึง 3 ห้อง
ดังนั้นนิสิตรหัส 57 ที่เข้ามาช่วงภาคฤดูร้อนที่ 2 ของปี 2557จึงยังเป็นสถานภาพกาลังศึกษาอยู่จานวน 37
ราย และนิสิตรหัส 57 อีก 2 ห้องที่ยังคงเหลือจึงมี สถานภาพรักษาสภาพและพ้นสภาพ
- ปี 2558 การคงอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักเนื่องจาก ยังคงสถานภาพกาลังศึกษา
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3) การทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation)
ในแต่ละรายวิชามีกระบวนการในการทดสอบอันประกอบไปด้วยการทดสอบย่อย การทดสอบกลาง
ภาค และการทดสอบปลายภาค ทั้งนี้ สัดส่วนคะแนนของแต่ละการทดสอบนั้นให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจา
วิชาได้กาหนดไว้ในแผนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) การทดสอบความรู้ในทางทฤษฎี อาจารย์ประจา
วิชาได้มีการประเมินผลการเรียนนิสิตจากคะแนนต่างๆ ทั้งคะแนนจากการสอบกลางภาค คะแนนสอบปลาย
ภาค คะแนนจากการสอบย่อย รวมถึงการประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของนิสิต นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ทดสอบความรู้ในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ เงื่ อนไขของการส าเร็ จ การศึกษาของนิสิ ตระดับบัณ ฑิตศึก ษาเป็ นไปตามเกณฑ์การส าเร็ จ
การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 แผน ก แบบ ก(2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.00 พร้อมนาเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการที่
มีรายงานการประชุม
3.2 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
5.2 การประเมินผู้เรยน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด
พึงมความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มส่วนเก่ยวข้องทราบ
5.2.1การประเมินผู้เรยน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มส่วนเก่ยวข้องทราบ
1. กฎ ระเบยบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ใช้ระบบการให้คะแนนดังนี้
1.1 กาหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ และแต้มระดับคะแนน เป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C,
D+, D และ F ซึ่งคิดเป็นแต้มระดับคะแนน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ
1.2 กาหนดเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีระดับคะแนน เช่น S-ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ U-ผลการศึกษายัง
ไม่เป็นที่พอใจ I-การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดและยังไม่มีการวัดผล เป็นต้น
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ในการสอบปลาย
ภาคเรียน ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาควรผ่านที่ประชุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.3 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
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2.4 พิจารณาจากผลการสอบประมวลความรู้ การสอบการค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์
ในส่วนของการดาเนินการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดทา มคอ. 3 ในรายวิชาต่างๆ กล่าวคือ อาจารย์
ผู้สอนมีการจัดทา มคอ. 3 ก่อนเริ่มการสอน ซึ่งเมื่อเข้าสู่การเรียนในคาบแรก อาจารย์ผู้สอนได้มีการอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการเรียนในรายวิชาดังกล่าว หัวข้อในการบรรยาย การกาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียน (การเก็บคะแนน การสอบกลางภาค การทารายงาน การสอบปลายภาค เป็นต้น) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะ
ปฏิบัติเช่นนี้กับทุกรายวิชาที่สอน ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์จะต้องพยายามให้เป็นไปตามที่ได้
กาหนดใน มคอ. 3
หลั กสู ตรฯ ได้ตรวจพบว่าในบางรายวิช ายังไม่ได้มีการจัดทา มคอ. 3 ซึ่งในส่ว นนี้จะต้องเร่ง
ดาเนินการให้อาจารย์ฯ จัดทา มคอ. 3 ให้ครบถ้วนต่อไป
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักสูตรต้องกาหนดระยะเวลาให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ จัดส่ง มคอ.
3 โดยจะต้องระบุแผนการดาเนินการดังกล่าวลงไปในแผนงานของหลักสูตรเพื่อให้การประเมินผู้เรียนเกิดความ
ชัดเจน ตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรฯ (มคอ 2)
5.2.2 การประเมินควรมมาตรฐานท่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแผนในการประเมินมาตรฐานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนของรายวิชาเดียวกันที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายราย อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายนั้นจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีวัตถุประสงค์แห่ง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการสอน การวัดผลต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รายวิชาในหลักสูตรฯ ที่มีการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนหลายราย ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีวัตถุประสงค์แห่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการสอน และการวัดผลต่างๆ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การประเมิน 5 ด้าน ตามที่ได้มีการกาหนดแผนไว้
ข้างต้น
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามภาคการศึกษาแล้ว จะมีการประเมินจากทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยในส่วนแรกนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ จะพิจารณาผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจาวิชาท่านต่างๆ จาก มคอ. 5 เพื่อพิจารณาว่าได้มีการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ซึ่งได้เขียนขึ้นจากการประชุมกาหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนใน
ระหว่างอาจารย์ประจาวิชาทั้งหมดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการประเมินความสอดคล้องและการมี
ทิศทางอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกกลุ่มนิสิตที่เปิดสอน ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการประเมินจากนิสิตนั้น
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รฯ จะพิ จ ารณาจากการประเมิ น โดยนิ สิ ตที่ มี ข้อ มู ล อยู่ ใ นฐานข้อ มู ล การประเมิ น
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(http://assess.buu.ac.th) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าอาจารย์ผู้สอนได้ปฏิบัติโดยสอดคล้องตามกลยุทธ์
การประเมิน 5 ด้าน
หลังจากที่ได้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจาวิชาจากท่านต่างๆ ตาม
มคอ. 5 และพิจารณาผลการประเมินจากนิสิตตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบประเมินของมหาวิทยาลัยแล้ว
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะพิจารณาดูว่ามีอาจารย์ประจารายวิชาใดบ้างที่ยังมีส่วนขาดตกบกพร่องที่ไม่เป็นไป
ตาม มคอ. 3 และผลการเรียนรู้ 5 ด้าน รวมถึงผลประเมินจากนิสิตที่มีการบ่งชี้ถึงปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเมื่อตรวจพบแล้วอาจารย์ประจาหลักสูตรจะเชิญประชุมอาจารย์ประจาวิชาเหล่านั้นมาสร้างความ
เข้าใจร่วมกันเพื่อยังไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนและถูกต้องตามหลักแห่งผลการเรียนรู้ 5
ด้านที่นิสิตพึงจะได้ซึมซับในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
5.3 วิ ธ การต่ า ง ๆ เช่ น เกณฑ์ ก ารประเมิ น และแผนการให้ ค ะแนน ม การประกั น ความเท่ ย งตรง
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
ซึ่งสามารถพิจารณาตาม Sub Criterion ข้อ 6 และ 7 ไปในคราวเดียวกันได้ มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- มีการใช้กระบวนการหรื อวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ความ
น่าเชื่อถือและเป็นธรรม และความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น
และได้นาไปทดลองใช้
หลักสูตรฯ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
โดยได้มีการระบุไว้ในหลักสูตรฯ (มคอ. 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ในการสอบปลายภาค
เรียน ว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2. การประเมินผลของแต่ละรายวิชาควรผ่านที่ประชุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
4. พิจารณาจากผลการสอบประมวลความรู้ การสอบการค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์
จากที่กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าอาจารย์ผู้ สอนได้มีการอธิบายเกณฑ์การวัด ผล และเกณฑ์การ
ประเมินผลให้นิสิตทราบในตอนต้นของการเริ่มสอนในรายวิชาต่างๆ จากนั้น หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้มีการ
ออกเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ต้องรายงานเกรดไปยังผู้ช่วยฝ่ายวิชาการฯ และคณบดี ตามลาดับชั้น
เพื่อรายงานผลว่า เกรดในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาอีกขั้นหนึ่ง
หลังจากที่ได้ประกาศเกรดในระบบกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาแล้ว จะมีนิสิตบางส่วนที่
มีข้อสงสัยในเรื่องการออกเกรด จะมาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคาชี้แจงในการออกเกรด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะ
ให้คาชี้แจงในเรื่องการเก็บคะแนน และการประเมินผลตามเกรด รวมทั้งอาจมีกรณีที่อาจารย์ให้นิสิตดูข้อสอบที่
ตนได้สอบไป เพื่อประกอบการชี้แจงการตัดเกรดด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม ซึ่งนิสิตสามารถขอตรวจสอบได้
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หลักสูตรฯ เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีการเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะนน เป็นไป
ตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
ให้กับนิสิต
หลักสูตรต้องนาแผนที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น มาดาเนินการในทางปฏิบัติ เพื่อประกันว่าการประเมิน
ผู้เรียนมีความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรยนมความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรยนรู้ของผู้เรยน
หลักสูตรฯ ได้วางระบบในการให้อาจารย์ประจาหลักสูตรในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใน
หลักสูตรนั้นมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแก่นิสิตเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียน
ทั้งนี้ ในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องดาเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) ดังที่ได้มีการกาหนดกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) เป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณธรรมจริยธรรมสูงในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(2) สามารถจัดการปัญหาในการจัดการด้านโลจิสติกส์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(3) เป็นผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินการ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. ความรู้
(1) มีความรู้ และความเข้าใจอย่ างถ่องแท้ในหลั กการและทฤษฎีด้ านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาบูรณาการในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(3) มีความสามารถในการวิจัยหรือค้นคว้าหาความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การประเด็ น ปั ญ หาใหม่ ด้ า น
บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(2) มีความสามารถนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบสูงในการดาเนินงาน การประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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(2) มีภาวะผู้นาและให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(3) มีความสามารถสูงในการสร้างความสามัคคี เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนกับผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถนาความรู้ทางสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้
อย่างถูกต้อง ตลอดจนนาเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนาเสนอผลได้
ตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษาในหลักสูตรนิสิตสามารถของคาปรึกษาในด้านการเรียนกับปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประหลักสูตร และประธานสาขาวิชาได้ตลอดเวลา อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้มี
ส่วนเกี่ย วข้องกับการให้คาปรึ กษาแก่นิสิ ตตามกระบวนการดังที่กล่ าวถึงข้างต้นนั้นจะนาประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นแก่นิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนมารายงานแก่ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาว่า
สิ่งที่อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ให้คาปรึกษาแก่นิสิตนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ และในขณะเดียวกันก็
จะได้รวบรวมเอาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิ บัตินั้นมาพิจารณาร่วมกันว่าหากเกิดพฤติการณ์ในลักษณะ
ทานองเดียวกันนี้อีก อาจารย์ประจาหลักสูตรควรให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่ประสบปัญหาในลักษณะเช่นว่านั้น
อย่างไร ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุ ปจากการหารือในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสู ตรแล้ วก็จะมีการจดบันทึกลงใน
รายงานการประชุมและพัฒนาขึ้นเป็นคู่มือว่าด้วยการให้คาปรึกษาแก่นิสิตของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไป
การที่อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินกระบวนการดังที่กล่าวถึงข้างต้นนี้มีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าการได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ประจาหลักสูตรภายใต้ข้อมู ลในเชิงระบบที่
ถูกต้องจะทาให้นิสิตปราศจากหรือบรรเทาความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนิสิตด้วยเหตุที่ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
(รีไทร์) นอกจากนี้ การที่นิสิตสามารถทาการศึกษาต่อไปในระบบได้โดยปราศจากหรือบรรเทาความเสี่ยงต่อ
การพ้นสภาพฯ ย่อมส่งผลให้นิสิตมีความสุขและมีสมาธิในการศึกษามากยิ่งขึ้น และเป็นการรักษาอัตราความ
คงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรอีกทางหนึ่งด้วย
5.5

ผู้เรยนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม

ภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 คณะโลจิสติกส์ได้มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติงานของคณะฯ ไว้ใน
เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน (Corrective Action
and Prevention Action) โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนเอาไว้ว่า ผู้
พบปั ญ หาหรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากลู ก ค้ า จะท าการแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นโดยการบั น ทึ ก
รายละเอียดลงในคาร้องขอให้ดาเนินการแก้ไข (F-QMR-07) และนาส่งให้แก่ QMR เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
(ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติคณะฯ ได้กาหนดช่องทางให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงกระบวนการร้อง
ทุกข์ที่ทางคณะฯ ได้จัดไว้ ได้แก่ การส่งข้อร้องเรียนเป็นหนังสือโดยยื่น ผ่านสารบรรณของคณะฯ การส่งข้อ
ร้องเรียนที่ตู้รับข้อร้องเรียนซึ่งจัดตั้งไว้ที่หน้าห้องสานักงานคณบดีของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ (e-mail address) ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็ปไซต์ของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านทางหน้า
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เพจเฟซบุ๊คของคณะฯ เป็นต้น รวมทั้งการประเมินผ่านแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
ซึ่งเมื่อทางผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR) ได้รับใบคาร้องขอให้
ดาเนินการแก้ไข (F-QMR-07) ดังกล่าวแล้วก็จะนามาลงทะเบียนสถานะแจ้งดาเนินการแก้ไข (F-QMR-08)
เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามการดาเนินการตาม F-QMR-07 ต่อไป โดยลงบันทึกคาร้องไว้ตามปัญหาที่
เกิดขึ้นตามรหัสที่ได้กาหนดไว้ใน เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและ
การป้องกัน (Corrective Action and Prevention Action)
คณะฯ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการ ISO 9001:2008 ที่
เกี่ยวข้อง (QMR / DCC / ADM / EDU) จะนาเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง QMR เพื่อที่ QMR จะได้
ดาเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้อ งกับหลักสูตรฯ
QMR จะปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะผู้บริหาร (ถ้าจาเป็น) เพื่อให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น โดย QMR จะติดตามการดาเนินการแก้ไขดังกล่าว (ตัวอย่างของข้อร้องเรียน : บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ ร้องเรียนกรณีที่กรมศุลกากรไม่ ยอมรับสมัครด้วยวุฒิที่จบมาจากคณะโลจิสติกส์ ซึ่ง
กรณีเช่นว่านี้ หลักสูตรฯ และผู้บริหารคณะ ได้ทาหนังสือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรไปยังกรมศุลกากรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว)
คณะฯ มีการตรวจติดตามการดาเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 โดยมี
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ (Management
Review) และการตรวจประเมินจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ (Global Group) โดยในส่วน
ของกระบวนการว่าด้วยการรับข้อร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไขตาม Q-QMR-03 นั้นไม่มีข้อบกพร่องแต่
อย่างใด
การบริ ห ารหลั กสู ตรที่ผ่ านมาพบว่า ปัญหาส่ว นใหญ่ของนิสิ ตคือ ความกังวลในเรื่องของการสอบ
ประมวลความรู้ และการสอบปากเปล่างานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จากความกังวลดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษามี
ส่วนสาคัญในการให้คาแนะนาการเตรียมตัว การหาข้อมูลความรู้ เพื่อประกอบในการสอบประมวลความรู้และ
การสอบปากเปล่างานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
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AUN –Qacriterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
SubCriterion6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans)
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the
needs for education, research and service.
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการหรือ
ความต้องการจาเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย
การสับเปลี่ยนอัตรากาลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการ
มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 develop and use a variety of instructional media;
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses
they deliver;
การกากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน
 reflect upon their own teaching practices; and
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขในวิธีการสอน และ
 conduct research and provide services to benefit stakeholders
การทาวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
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การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood.
มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน
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 โดยคานึงถึงเสรีภาพ
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.
การบริหารผลการปฏิบัติงานเช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.
มีการสร้าง กากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 6– Checklist
6.1 Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and
retirement) is carried out to fulfil the needs for
education, research and service (1)
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากาลัง
การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม

ระดับ
2557

2558
3

54
AUN-QA Criterion 6– Checklist
ความจาเป็นด้านการเรียนการสอน 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 และกากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
6.3 Recruitment and selection criteria including
ethics and academic freedom for appointment,
deployment and promotion are determined
and communicated (4,5,6,7)
กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สาหรับตาแหน่งงาน
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน
6.4Competences of academic staff are identified
and evaluated (3)
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
สายวิชาการ
6.5 Training and developmental needs of academic
staff are identified and activities are
implemented to fulfil them (8)
มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม
ความต้องการนั้น
6.6 Performance management including rewards
and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service (9)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง
ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
6.7 The types and quantity of research activities by
academic staff are established, monitored and
benchmarked for improvement (10)
มีการสร้าง กากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา

ระดับ
2557

2558
3

3

3

3

3

3
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AUN-QA Criterion 6– Checklist

ระดับ
2557

2558

เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย3
ของบุคลากรสายวิชาการ
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

3

ผลการดาเนินงาน
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 6.1,6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6และ6.7โดยใช้ Diagnostic Questions
และSources of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน[1]3
6.1 มการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ
ความต้องการจาเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปล่ยนอัตรากาลัง การเลิกจ้าง และการเกษยณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมทั้ง
คุณภาพและปริมาณท่เพยงพอต่อความต้องการด้านการเรยนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ปัจจุบันหลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 3 ท่าน โดยมีข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
ประเภท
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ
6. อาจารย์พิเศษ
(Visiting professors/
lecturers)
รวม

ชาย หญิง

รวม
จานวนอาจารย์ท่มวุฒิปริญญาเอก
จานวน (ราย) FTE หรือคุณสมบัติเทยบเท่าปริญญาเอก
2
2
1
1
-

2
1
-

-

6

1

7

7

9

1

10

10

หมายเหตุ :

1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอกเช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นาไปนับรวม
ในประเภทที่ 1–4

3

[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดาเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น
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ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์
หมายเหตุ
ทั้งหมดต้นปี ลาออก/เกษยณ เข้าใหม่ระหว่าง ทัง้ หมดปลายปี (ระบุเหตุผล)
การศึกษา
ในระหว่างปี
ปีการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
2556
5
5
2557
5
2
ย้ายไปประจา
3
หลักสูตรอื่น
2558
3
3
จากตารางจะเห็นได้ว่าจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 มีจานวนเหลือ 3 ท่าน
จาก 5 ท่าน ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
6.2 มการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรยน และภาระงานของผู้สอน และกากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรยนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ทางหลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 3 คน อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิตามที่ มคอ.1กาหนด
มีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาสาขาวิชา แต่จานวนอาจารย์ยังไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนตาม มคอ.1
ที่กาหนดไว้คือ 1:35 คน โดยหลักสูตรใช้อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นบุคลากรเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถใน
สายวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาอาจารย์ประจาที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ด้วยภาระ
งานการสอนและการบริหารหลักสูตรที่สูง ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ สามารถผลิตผลงานด้านการวิจัย
และบริการวิชาการ ได้จานวนน้อย
จากตารางข้อมูลคานวณ FTEs นิสิต คานวณค่า FTEs ได้ดังน้
FTEs นิสิต= 3109
72
= 43.18
จานวนอาจารย์ท่ควรม = จานวนนิสิตเต็มเวลา FTEs
เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลา
= 43.18 = 1.20
36
ซึ่งแสดงรายละเอยดข้อมูลตารางคานวณ FTEs นิสิต ดังน้
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FTEs
รหัสนิสิตที่
ลงทะเบียน
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาค
ปกติ
รหัส 57/1 916554 Global Logistics Management
916662 Information System for Logistics
916691 Seminar
รหัส 58/1 916643 Shipping Management
916521 Multimodal Economics
916551 Warehousing Operation Planning and
Inventory Management
ภาค
พิเศษ

หน่วยกิต

นิสิตที่
ลงทะเบียน

ผล=หน่วยกิต*จานวน
นิสิต

รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3
1
3

9
3
3

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา

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

2
2

6
6

3(3-0-6)

2

6

รวม

33

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน

รหัส 57/0 916642 Air Transport Management
916698 Independent Study

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
คณาจารย์

3(3-0-6)
3(0-0-9)

35
35

105
105

รหัส 57/1 916662 Information System for Logistics
916691 Seminar
916698 Independent Study

รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์
คณาจารย์

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-0-9)

48
48
48

144
48
144

รหัส 57/3 916511 Legal Aspects of Multimodal Transport

ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยากร
ศ.(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ
รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

3(3-0-6)

37

111

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

37
37

111
111

916553 Strategic Supply Chain Management
916531 Freight Transport Planning and

58
รหัสนิสิตที่
ลงทะเบียน

หน่วยกิต

นิสิตที่
ลงทะเบียน

ผล=หน่วยกิต*จานวน
นิสิต

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

46
46

138
138

3(3-0-6)

46

138

รวม

1293

หน่วยกิต

นิสิตที่
ลงทะเบียน

ผล=หน่วยกิต*จานวน
นิสิต

3(3-0-6)

2

6

916553 Strategic Supply Chain Management
916531 Freight Transport Planning and
Management

ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยากร
ศ.(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิรโิ สภณศิลป์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง

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

2
2

6
6

916642 Air Transport Management
916554 Global Logistics Management
916699 Thesis

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
คณาจารย์

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

1
3
3

3
9
36

รวม

66

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน

Management
รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง
รหัส 58/1 916643 Shipping Management
916521 Multimodal Economics
916551 Warehousing Operation Planning and
Inventory Management

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา

FTEs
รหัสนิสิตที่ลงทะเบียน
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
ภาค
ปกติ
รหัส 58/1 916511 Legal Aspects of Multimodal Transport

รหัส 57/1

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน

12(0-0-36)

59
รหัสนิสิตที่ลงทะเบียน
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
ภาค
พิเศษ รหัส 58/1 916511 Legal Aspects of Multimodal Transport
916553 Strategic Supply Chain Management
916531 Freight Transport Planning and
Management
รหัส 57/3

916532 Quantitative Analysis for Logistics and
Supply Chain Management
916551 Warehousing Operation Planning and
Inventory Management

ผล=หน่วยกิต*จานวน
นิสิต

ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยากร
ศ.(พิเศษ)ประมวล
จันทร์ชีวะ
รศ.ดร.สมพงษ์ ศิรโิ สภณศิลป์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง

3(3-0-6)

46

138

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

46
46

138
138

ดร.พีรพล สิทธิวิจารย์

3(3-0-6)

37

111

ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา

3(3-0-6)

37

111

2(2-0-4)

37

74

1(0-2-1)

37

37

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

48
48

144
144

รวม

1035

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน

916691 Independent Study

ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ
ลักษณะโต
ผศ.ดร.ไพโรจน์
เร้าธนชลกุล
ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์

916642 Air Transport Management
916554 Global Logistics Management

รศ.ดร.จักรกฤษณ์
ดวงพัสตรา
รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี

916501 Research Methodology

รหัส 57/1

หน่วยกิต

นิสิตที่
ลงทะเบียน

60
รหัสนิสิตที่ลงทะเบียน

รหัสวิชา - ชื่อวิชา

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน

หน่วยกิต

นิสิตที่
ลงทะเบียน

ผล=หน่วยกิต*จานวน
นิสิต

FTEs
ภาคเรียนที่ 3/2558
ภาค
ปกติ
รวม
รหัสนิสิตที่ลงทะเบียน
รหัสวิชา - ชื่อวิชา
ภาค
พิเศษ รหัส 57/3 916662 Information System for Logistics
916698 Independent Study
รหัส 58/1

916501 Research Methodology
916532 Quantitative Analysis for Logistics and
Supply Chain Management

รหัส 58/3

916643 Shipping Management
916521 Multimodal Economics

ชื่ออาจารย์ผสู้ อน
รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณาจารย์
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ดร.พีรพล สิทธิวิจารย์
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-0-9)

นิสิตที่
ผล=หน่วยกิต*จานวน
ลงทะเบียน
นิสิต
37
37

111
111

2(2-0-4)

47

94

3(3-0-6)

46

138

38
38

114
114

รวม

682

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

61
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภายในหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์
รายชื่อวิชา
ภาคเรียน 1-58
อ.ณกร อินทร์พยุง

อ.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

นอกหลักสูตร
หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

916531 Freight Transport Planning and
Management
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า

3 (3-0-6)

24

24

916662 Information System for Logistics
ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3 (3-0-6)

45

45

916531 Freight Transport Planning and
Management
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า

3 (3-0-6)

916521 Multimodal Economics
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งหลายรูปแบบ

3 (3-0-6)

21

25.5

21

25.5

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

903332 Game Theory and
Business Strategy
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ,
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

903332 Game Theory and
Business Strategy
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ,
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 55
Transport Economics
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 57

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45

Freight Transport and
Distribution
การค้าระหว่างประเทศ รหัส 55

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45

Transport Economics
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 57 901
อ.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

916553 Strategic Supply Chain
Management
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

3 (3-0-6)

45

45

62
ภายในหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์
รายชื่อวิชา
ภาคเรียน 1-58
อ. มานะ เชาวรัตน์
อ.สราวุธ ลักษณะโต

นอกหลักสูตร
หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

916691 Seminar
สัมมนา

1 (0-2-1)

30

30

916521 Multimodal Economics
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งหลายรูปแบบ

3 (3-0-6)

19.5

19.5

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

Maritime Transport and
Logistics Management
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 55
Cross-Cultural Management I
การค้าระหว่างประเทศ รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45

Cross-Cultural Management I
การค้าระหว่างประเทศ รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

Cross-Cultural Management I
การค้าระหว่างประเทศ รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

Maritime Transport and
Logistics Management
ธุรกิจพาณิชยนาวี รหัส 57

3(3-0-6)

45

45

Cross-Cultural Management I
การค้าระหว่างประเทศ รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45

Maritime Transport and
Logistics Management
ธุรกิจพาณิชยนาวี รหัส 57

63
ภายในหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์
รายชื่อวิชา

นอกหลักสูตร
หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

ภาคเรียน 1-58
ดร.พีรพล สิทธิวิจารย์

210

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

917431 Quantitative Methods
for Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์, การจัดการโลจิ
สติกส์ รหัส 55

3(3-0-6)

45

45

917431 Quantitative Methods
for Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์, การค้าระหว่าง
ประเทศ รหัส 55

3(3-0-6)

45

45

917431 Quantitative Methods
for Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์,การค้าระหว่าง
ประเทศ รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

907421 Operations
Management
การจัดการด้านการปฏิบตั ิการ ,
การค้าระหว่างประเทศ รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

720

64
อาจารย์พิเศษ
รายชื่ออาจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาญ ลิลา
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ

ภายในหลักสูตร
รายชื่อวิชา
916643 Shipping Management
การจัดการการขนส่งทางเรือ
916551 Warehousing Operation Planning and Inventory
Management
การวางแผนการปฏิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
916554 Global Logistics Management
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
916642 Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศ
916511 Legal Aspect of Multimodal Transport
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
916511 Legal Aspect of Multimodal Transport
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

24

24

3 (3-0-6)

24

24
228

65
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายชื่ออาจารย์
ภาคเรียน 2-58
อ.พีรพล สิทธิวิจารณ์

ภายในหลักสูตร
รายชื่อวิชา
916532 Quantitative Analysis for
Logistics and Supply Chain Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการ
การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

นอกหลักสูตร
หน่วยกิต

3 (3-0-6)

ชั่วโมง
45

รวม
45

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

917433 Warehouse Design and
Operations
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินค้า,
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56
ปกติ

3 (3-0-6)

45

45

917433 Warehouse Design and
Operations
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินค้า,
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56
พิเศษ

3(3-0-6)

45

45

917431 Quantitative Methods for
Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการ
โลจิสติกส์, การค้าระหว่างประเทศและ
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

917431 Quantitative Methods for
Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการ
โลจิสติกส์, ธุรกิจพาณิชยนาวี รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

66
รายชื่ออาจารย์

ภายในหลักสูตร

นอกหลักสูตร

รายชื่อวิชา
916501 Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย

หน่วยกิต
2 (2-0-4)

ชั่วโมง
12

รวม
12

รายชื่อวิชา
Freight Transport and Distribution
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56 ก2

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ชั่วโมง
45

รวม
45

916531 Freight Transport Planning and
Management
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า

3 (3-0-6)

21

21

Freight Transport and Distribution
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56 ก903

3(3-0-6)

45

45

Freight Transport and Distribution
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 56 ก1

3(3-0-6)

45

45

Freight Transport and Distribution
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 56 ก901

3(3-0-6)

45

45

Freight Transport and Distribution
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56 902

3(3-0-6)

45

45

Freight Transport and Distribution
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 56 901
903332 Game Theory and Business
Strategy
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ,
การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45

อ.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

อ.ณกร อินทร์พยุง

916531Freight Transport Planning and
Management
การวางแผนการจัดการการขนส่งสินค้า

3 (3-0-6)

24

24

67
รายชื่ออาจารย์
อ.สราวุธ ลักษณะโต

อ.มานะ เชาวรัตน์

ภายในหลักสูตร
รายชื่อวิชา
916501 Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย

916691 Seminar
สัมมนา

นอกหลักสูตร
หน่วยกิต
2 (2-0-4)

1 (0-2-1)

ชั่วโมง
18

30

รวม
18

30
150

รายชื่อวิชา
Maritime Transport and Logistics
Management
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 56

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ชั่วโมง
45

รวม
45

Cross-Cultural Management II
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

Seminar in Cross-Culture
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

Cross-Cultural Management II
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 58

3(3-0-6)

45

45

Maritime Transport and Logistics
Management
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 56
Cross-Cultural Management II
การค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ รหัส 58
Maritime Transport and Logistics
Management
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี รหัส 56

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45

3(3-0-6)

45

45
810

68
อาจารย์พิเศษ
รายชื่ออาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ศิริโสภณศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรหาญ ลิลา
ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์
ดวงพัสตรา
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ถิ่นธานี

ภายในหลักสูตร
รายชื่อวิชา
916553 Strategic Supply Chain Management
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
916551 Warehousing Operation Planning and Inventory
Management
การวางแผนการปฎิบัติการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง
916511 Legal Aspect of Multimodal Transport
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
916511 Legal Aspect of Multimodal Transport
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ
916642 Air Transport Management
การจัดการการขนส่งทางอากาศ
916554 Global Logistics Management
การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

24

24

3 (3-0-6)

24

24

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

45

45
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อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายชื่ออาจารย์

ภายในหลักสูตร
รายชื่อวิชา

นอกหลักสูตร
หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชั่วโมง

รวม

45

45

ภาคเรียน 3-58

อ.พีรพล สิทธิวิจารณ์

อ.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
อ.ณกร อินทร์พยุง
อ.สราวุธ ลักษณะโต

916532 Quantitative Analysis for Logistics
and Supply Chain Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการ
การโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
916501 Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย
916662 Information System for Logistics
ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
916501 Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย

917431 Quantitative Methods 3 (3-0-6)
for Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์, ธุรกิจพาณิชยนาวี
รหัส 58

3 (3-0-6)

45

45

2 (2-0-4)

12

12

-

-

-

-

3 (3-0-6)

45

45

-

-

-

-

2 (2-0-4)

18

18

2(2-0-4)

30

30

2(2-0-4)

30

30

120

Selected Topics in Maritime
Business
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย
นาวี รหัส 56 ปกติ
Selected Topics in Maritime
Business
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย
นาวี รหัส 56 พิเศษ

105
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อาจารย์พิเศษ
รายชื่ออาจารย์
ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ภายในหลักสูตร
รายชื่อวิชา
916643 Shipping Management
การจัดการการขนส่งทางเรือ
916521 Multimodal Economics
เศรษฐศาสตร์ของการขนส่งหลายรูปแบบ

อาจารย์ประจาสอนในหลักสูตร
อาจารย์ประจาสอนนอกหลักสูตร
1,635
ภาระรวม
480 ภาระรวม
FTEs
6.6666 FTEs
22.7083
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
FTEs

546
7.5833

หน่วยกิต

ชั่วโมง รวม

3 (3-0-6)

45

45

3 (3-0-6)

45

45
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รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง
อาจารย์ประจาสอนในหลักสูตร
อาจารย์ประจาสอนนอกหลักสูตร
ภาระรวม
138 ภาระรวม
135
FTEs
1.9166 FTEs
1.875
รศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
อาจารย์ประจาสอนในหลักสูตร
อาจารย์ประจาสอนนอกหลักสูตร
ภาระรวม
45 ภาระรวม
FTEs
0.625 FTEs
ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์
อาจารย์ประจาสอนในหลักสูตร
อาจารย์ประจาสอนนอกหลักสูตร
ภาระรวม
60 ภาระรวม
90
FTEs
0.8333 FTEs
1.25
ผศ.ร.อ.ดร.สราวุธ ลักษณะโต
อาจารย์ประจาสอนในหลักสูตร
อาจารย์ประจาสอนนอกหลักสูตร
ภาระรวม
55.5 ภาระรวม
600
FTEs
0.7708 FTEs
8.333
ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
อาจารย์ประจาสอนในหลักสูตร
อาจารย์ประจาสอนนอกหลักสูตร
ภาระรวม
91.5 ภาระรวม
405
FTEs
1.270 FTEs
5.625
อาจารย์พิเศษสอนภายในหลักสูตร
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
90
FTEs
1.25
ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
48
FTEs
0.666
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ผศ.ดร.บรรหาญ ลิลา
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
FTEs

90
1.25

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
135
FTEs
1.875
รศ.ดร.สมพงษ์ศิริโสภณศิลป์
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
45
FTEs
0.625
รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
อาจารย์พิเศษ
ภาระรวม
45
FTEs
0.625
6.3 มการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ
ทางหลักสูตรฯได้มีการกาหนดการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการผ่านทาง
คณะโลจิสติกส์ ประจาปีการศึกษา ทางคณะฯได้จัดการอบรมการจัดทา มคอ.3 และมีการกาหนดให้อาจารย์
ทุกท่านจัดทามคอ.3 ที่มีการออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ซึ่งมี
การแสดงถึงการใช้วิธีการเรียนการสอน ใช้สื่อการเรียนการสอน ผ่านทางระบบรวบรวมการจัดเก็บ มคอ.3
ของมหาวิทยาลัย (อ้างอิง: tqf.buu.ac.th) รวมถึงวิธีการประเมิน และการประเมินผลประสิทธิภาพการสอน
แต่ละรายวิชา ผ่านทางระบบรวบรวมการประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย(อ้างอิง:
http://assess.buu.ac.th)
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การมองภาพองค์รวม
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
4. การสืบเสาะหาข้อมูล
5. ความเข้าใจผู้อื่น
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
7. การดาเนินการเชิงรุก
8. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ
9. ความมั่นใจในตนเอง
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10.ความผูกพันที่มีต่อส่วนงาน
สมรรถนะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1.การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในหลักสูตร
2.การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
4.การกากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน
5.การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ
6.การทาวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางหลักสูตรฯ มีกระบวนการในการประเมินสมรรถนะตามที่กาหนดไว้ผ่านการประเมินผลการเรียน
การสอนประจาภาคการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีทุกท่าน (3.51 ขึ้นไป)โดยมีผลการเสนอแนะจากผู้เรียนให้มีการปรับปรุงการจัดการการสอน การ
เตรียมพร้อมการสอน และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ (อ้างอิง: http://assess.buu.ac.th)นอกจากนี้ทาง
หลักสูตรฯ ได้นาข้อมูลที่ได้รับการเสนอแนะ และผลการประเมินมาร่วมกันประชุมดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
ในปีการศึกษาต่อไป
6.4 การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐาน
ของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ
ทางคณะโลจิสติกส์ได้มีแผนยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลกรสายวิชาการ และทางหลักสูตรฯได้นา
แนวทางของคณะฯมาพัฒ นาแผนการพัฒ นาบุคลกรสายวิชา ด้วยการการวางแผนการบริห ารพัฒ นาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ผ่านแผนปฏิบัติการประจาปี แต่เป็นการกาหนดในภาพรวม ไม่มีการวิเคราะห์การ
กาหนดรอบระยะเวลาของการการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน
หลักสูตรฯมีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 5 ท่านครบตามเกณฑ์ที่กาหนดในทุกปีการศึกษาดังตาราง
สรุป ดังนี้
ปีการศึกษา จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ หมายเหตุ
ทัง้ หมดต้นปี
ลาออก/เกษยณ เข้าใหม่ระหว่าง ทัง้ หมดปลายปี (ระบุเหตุผล)
การศึกษา
ในระหว่างปี
ปีการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
2556
5
5
2557

5

2

-

3

2558

3

-

-

3

ย้ายไปประจา
หลักสูตรอื่น

6.5 มการกาหนดบทบาทและหน้าท่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และ
เป็นท่เข้าใจตรงกัน
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6.6 มการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ
ทางหลั ก สู ต รฯมี ก ารประชุ ม กั น ในเรื่ อ งการแบ่ ง ภาระงานของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รฯ เพื่ อ
ประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตรฯ โดยงานหลักในการบริหารหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วย 5 งานหลัก
ได้แก่ งานด้านการบริหารหลักสูตรในภาพรวมและการปรับปรุงหลักสูตรฯ งานด้านการจัดการเรียนการสอน
งานด้านฝึกงาน และงานด้านการส่งเสริมงานวิจัยและการบริหารงานอื่นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการแบ่งภาระ
งานนั้นได้คานึงและพิจารณาถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล
ทั้ง นี้ การแบ่ ง ภาระงานของอาจารย์ ประจาหลั กสู ต รฯ ได้ ถู กกระท าขึ้ นโดยสอดคล้ องกั บคุ ณ วุ ฒิ
คุณสมบั ติ ประสบการณ์ และความสามารถของบุคลากรแต่ล ะบุคคล ทั้ งในส่ วนของงานด้านการบริห าร
หลักสูตรในภาพรวมและการปรับปรุงหลักสูตรฯ งานด้านการจัดการเรียนการสอน งาน และงานด้านการ
ส่งเสริมงานวิจัยและการบริหารงานอื่นๆ
6.7 บุคลากรสายวิชาการมความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มส่วนได้ส่วนเสย โดยคานึงถึง
เสรภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชพ
ทางมหาวิทยาลัยฯได้กาหนดแผนได้การปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงชี้แจ้งถึงเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพต่างๆ (อ้างอิง: โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปี 2557, 2558)
ทางอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ทุกท่ านได้เข้าร่วมการอบรม และผ่านการอบรมอาจารย์ใหม่ที่มีการ
กาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้กาหนด
แนวทางการปฏิบัติกาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านสัญญาจ้าง
พนังงานที่มีความชัดเจน การกาหนดภาระและหน้าที่ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาการ และด้าน
งานวิจัย ทางคณะฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัย
อย่างไรก็ดี หลักสูตรฯ ควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นใน
ส่วนของหลักสูตรเอง โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรับผิดชอบต่อหลักสูตรฯ คณะฯ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพต่างๆ ที่
จาเป็นต่อไป
6.8 มการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น
ตามที่ทางคณะโลจิสติกส์ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งมีกระบวนการระบบพัฒนาบุคลากรที่
ทางคณะฯจัดให้มีการกาหนดแผนการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการที่แสดงถึงความต้องการในการ
อบรม และให้ทางอาจารย์ประจาหลัก สูตรฯทุกท่านได้ส่งข้อมูลกาหนดความต้องการในการอบรมและพัฒนา
ของบุคลากรสายวิชาการต่อส่วนกลางคณะฯ ในรอบปีการศึกษา
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6.9 การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ให้ ร างวั ล ยกย่ อ งให้ เ ก ยรติ เ พื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจ และ
สนับสนุนการเรยนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
6.10 มการสร้าง กากับ และการเทยบเคยงเพื่อการพัฒนาเก่ยวกับประเภท และปริมาณของ
กิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
ทางคณะฯได้มีการกาหนดเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อกาหนดแนวปฏิบัติการ
ขอรับเงินรางวัลสาหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ สาหรับบุคลากรสายวิชาการคณะโลจิสติกส์
โดยอาจารย์ปะจาหลักสูตรฯสามารถดาเนินการส่งเพื่อขอรับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสาหรับ
การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการของทางคณะ ซึ่งสามารถเข้าถึงทั้งเอกสารประกาศและเอกสาร
การขอยื่นทางเวปไซด์คณะฯ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สานักงานการจัดการศึกษา (ประกาศคณะโลจิสติกส์
มหาวิยาลัยบู รพา ที่ 60/2556 เรื่องหลัก เกณฑ์การให้ ทุนประชุมและนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ )
การดาเนินการของหลักสูตรฯ ได้ผลักดันให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ โดยผ่านแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี กาหนดการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องต่อ 1 ท่านโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับทุ
สนับสนุนวิจัยจากส่วนกลางคณะฯจานวน 4 เรื่อง และการนาเสนอผลงาน/ตีพิมพ์วรสารในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติทุกบทความ ยกเว้นบทความที่ได้รับทุนจากภายนอก ทาให้อาจารย์ประจาหลักสู ตรฯเกิด
แรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯปี 25562558 ดังต่อไปนี้
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อาจารย์ประจาหลักสูตร (ผลงานทางวิชาการปี 2556-2558)
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อ. ณกร อินทร์พยุง

หลักสูตรระดับ
ตรี/ โท/ เอก
(ระบุ)

ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่

-

Sriborrirux, W., Wiyarun, W., Indra-Payoong, N., and Dan-klang, P. (2015) "An embedded RF-based motorcycle
trajectory data for security monitoring system over university vehicular network", IEEE 81st Vehicular Technology
Conference, 11–14 May, Glasgow, Scotland.
ธนา น้อยเรือน นพคุณ บุญกระพือ และณกร อินทร์พยุง (2558) "การประเมินการอพยพของผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินที่สถานีรถไฟใต้ดิน
(The evaluation of passenger evacuation in case of emergency at subway stations)" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม, ชลบุรี
Suwannatat, T., Indra-Payoong, N. and Chinnasarn, K. (2015) "Robust Human Tracking Based on Multi-Features
Particle Filter", in Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software
Engineering, 22-24 July, Hat Yai.
Vanitchakornpong, K., Zhou, Z, Chen, A., Indra-Payoong, N. and Jansuwan, S., (2015) “A time-dependent alphareliable mean-excess path finding model in stochastic networks,” In: Proceedings of 6th International Symposium
on Transportation Network Reliability (INSTR), Nara, Japan.
Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N. and Sittivijan, P. (2015) "A practical implementation of time-depedendent
fastest path algorithm: a case study of Bangkok road network," In: Proceedings of 7th International Conference on
Logistics and Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.
Pueboobpaphan, S. &Indra-Payoong, N. (2015) "The design of transportation service auction under time-cost
environment", Asian Transport Studies, vol. 3 (2014-2015), pp. 378-397.
จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2558) "การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาโดย
ใช้โปรแกรม VISSIM" การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม, ชลบุรี
Bungbua, P., Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) "Portfolio selection in argricultural product
processing industry," In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport," 17 - 20
November, Lyon, France.
Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) "Impact of port priciing policies for increasing the effiency of
port utilization," In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and Transport," 17 - 20 November,
Lyon, France.
พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์สวุ รรณ (2557) "นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
เกษตรสาหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสาปะหลัง (Agro-industrial supply chain policy for sustainable cities: Cassava

ตรี / โท / เอก
-

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2557
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อาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรระดับ
ตรี/ โท/ เอก
(ระบุ)

ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
production)", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14, 21 พฤศจิกายน โรงแรมรามาดา
พลาซ่า แม่นา้ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ (ได้รับรางวัล Best Paper Awards)
อรุณรัตน์ เศวตธรรม ณกร อินทร์พยุง สราวุธ จันทร์สุวรรณ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และกิตติ ทรัพย์ประสม (2557) "แบบจาลองในการ
ประเมินผลกระทบด้านการเข้าถึงภายในพื้นที่เนื่องจากอุทกภัย (The evaluation of spatial intra-zonal accessibility impacts in
case of flood disaster)", (ตอบรับเพื่อตีพิมพ์ใน) วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
สราวุธ จันทร์สุวรรณ Anthony Chen กิตติ ทรัพย์ประสม และณกร อินทร์พยุง (2557) "การประเมินระบบโครงข่ายสารองสาหรับการ
ขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาภัยพิบัติทางหลวง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16
พฤษภาคม, ขอนแก่น (ได้รับรางวัล Best Paper Awards)
Wang, J., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. and Panwai, S. (2014) "Vehicle re-identification with self-adaptive time
windows for real-time travel time estimation", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 15(2),
pp. 540-552.
Pan, T.L., Sumalee, A., Zhong, R.X., & Indra-Payoong, N. (2013) "Short-term traffic state prediction based on
temporal-spatial correlation," IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 14(3), pp. 1242-1254.
Pueboobpaphan, S. & Indra-Payoong, N. (2013) "The design of transportation service auction under time-cost
environment", In: Proceedings of the 10th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation
Studies, 9-12 Sep, Taipei, EASTS_ISC-S-13-00732. (ได้รับรางวัล Best of best papers awards)
สุธาทิพย์ ภูบ่ ุบผาพันธ์ และณกร อินทร์พยุง (2556) "พฤติกรรมการประมูลบริการที่ทั้งสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีค่า
เสียเวลา", วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 140 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
Chaisuwan, T.A., Indra-Payoong, N. and Jansuwan, S. (2013) "An empirical study of truck payload allocation", In:
Proceedings of the 5th International Conference on Logistics and Transport, 5-8 Nov, Kyoto, pp. 50-58.
Chaisuwan, T.A., Indra-Payoong, N., and Jansuwan, S. (2013) "The delay cost of truck and freight pricing practices",
In: Proceedings of the 5th International Conference on Logistics and Transport, 5-8 Nov, Kyoto, pp. 252-261.
พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2556) "การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธี
สมดุล", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น, หน้า 699709.(ได้รับรางวัล Best Paper Awards)
อรุณรัตน์ เศวตธรรม ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง. (2556) "การประเมินมูลค่าความเสี่ยงของการเข้าถึงโครงข่ายถนนจาก
การเกิดอุทกภัย", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น,
หน้า 722-733.
จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2556) "การศึกษาปรับเทียบแบบจาลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาค",

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่

2557
2557
2557
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
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อาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรระดับ
ตรี/ โท/ เอก
(ระบุ)

ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน ขอนแก่น หน้า 710-721.
เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ณกร อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี (2556) "การวิเคราะห์เส้นทางที่ให้ระยะเวลาเดินทางน้อยที่สุดที่แปรผัน
ตามช่วงเวลาในโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ Knowledge and Smart Technology (KST) ครั้งที่ 5, 31
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี หน้า 13-21.
Sumalee, A., Pan, T., Zhong, R., Uno, N., and Indra-Payoong, N. (2013) "Dynamic stochastic journey time estimation
and reliability analysis using stochastic cell transmission model: Algorithm and case studies," Transportation
Research Part C: Emerging Technologies, In Press,Corrected Proof, Available online 30 January 2013

อ.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

โท / เอก

-

อ.พีรพล สิทธิวิจารย์

ตรี / โท / เอก

-

Outsourcing Strategy for Competitiveness by
Thai Business Enterprises (October 2015) Research Report
A Structural Equation Model of OutsourcingStrategy by Hotels in Thailand ,Journal of International and Thai
Tourism Vol.11(2),December 2015
Outsourcing Strategy of Hotel Industry in Thailand, Journal of Management Science
Vol. 33(1), Jan.-Apr., 2016
Outsourcing and Performance of Hotels in Thailand , NIDA International Business Conference 12-มี.ค.-16
Exploratory Causal Relationship Model forHotel Outsourcing in Thailand ,2nd Global Tourism
&HospitalityConference 16-18 May 2016, Hong Kong
Supplier Integration and Development in the
Thai Automotive Industry, The 5thBurapha University International Conference 28-29 July 2016
Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N. and Sittivijan, P. (2015) "A practical implementation of time-depedendent
fastest path algorithm: a case study of Bangkok road network," In: Proceedings of 7th International Conference on
Logistics and Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2556
2556

2558
2558
2559
2559
2559
2559
2558
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ทางหลักสูตรฯมีกาหนดแผนงานในเรื่องการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีของสาขาฯในด้า นการ
พัฒนาวิชาการ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่านผลิตผลงานทางวิชาการ 1 ผลงานต่อ 1 ปีการศึกษา (อ้างอิง: แผนปฏิบัติการสาขาประจาปีการศึกษา)
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร/ผลงานวิชาการ
ผลงานเผยแพร่
ปี
2556
2557
2558

ระดับชาติ
Proceeding วารสาร
4
1
2
1
2
1

ระดับนานาชาติ
Proceeding วารสาร
3
2
1
12
1

รวม
10
4
16

จานวนผลงานต่อ
อาจารย์และ
นักวิจัย
3.33
1.33
5.33

หมายเหตุ ผลงานวิจัยของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผลงานร่วมระหว่างอาจารย์กับนิสิต อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรไม่ได้มีการเปิดรับนิสิตในระดับปริญญา
เอก ส่งผลให้ผลงานเผยแพร่มีสัดส่วนน้อยลง
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AUN – QA Criterion7 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 fulfil the needs for education, research and
service.
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนหรือความ
ต้องการจาเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
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.
กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สาหรับตาแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ความ
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 fulfil 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 ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
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ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 7– Checklist
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT
facility and student services) is carried out to fulfil the
needs for education, research and
service (1)
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายสนับสนุนหรือความต้องการจาเป็น (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการ
แก่นิสิต)สาหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated (2)
กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สาหรับตาแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
7.3 Competences of support staff are identified and
evaluated (3)
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
7.4 Training and developmental needs of support
staff
are identified and activities are implemented to fulfil them
(4)
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุนและจัดกิจกรรมอบรมและ พัฒนาตาม
ความต้องการนั้น
7.5 Performance management including rewards
and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service (5)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง
ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการ
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557
-

2558
N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

-

N/A

ผลการดาเนินงาน
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 7.1,7.2, 7.3, 7.4 และ7.5โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน[1]4

4

[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดาเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น
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AUN – Qacriterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยน (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.
มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่
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.
มีระบบกากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้การแก้ไขถ้าจาเป็น
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
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.
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 8– Checklist
8.1 The student intake policy and admission criteria
are defined, communicated, published, and
up-to-date (1)
มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

ระดับ
2557

2558
3
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AUN-QA Criterion 8– Checklist
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated (2)
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์
8.3 There is an adequate monitoring system for
student progress, academic performance, and
workload (3)
มีระบบกากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ
8.4 Academic advice, co-curricular activities,
student competition, and other student support
services are available to improve learning and
employability (4)
มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ
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 ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
3

3

3

3

3

ผลการดาเนินงาน
8.1 มการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน
8.2 มการระบุวิธการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรยนและมการประเมินผลวิธการและเกณฑ์
Plan
ทางหลักสูตรฯ มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรฯอย่างมีระบบรวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน โดยนโยบายการรับเข้าศึกษาในสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะโลจิสติกส์และระเบียบการรับบุคคลเข้า
ศึกษาของคณะโลจิสติกส์ และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
(1) การจัดทาแผนการรับนิสิต
ทางสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีการกาหนดแผนการรับนิสิตของหลักสูตรฯตามการประกาศแนว
ปฏิบัติฯของคณะโลจิสติกส์ คือ
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- รับนิสิต ป.โท แผน ก จานวน 10 คน
- รับนิสิต ป.โท แผน ข จานวน 60 คนต่อภาคเรียน
(2) วิธการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรยน และมการประเมินผลวิธการและเกณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะ
แผน ก
 สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดี
 มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 สามารถเรียนได้เต็มเวลา
แผน ข
 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ทางานด้านโลจิสติกส์
การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและประสบการณ์
วัน/เวลาเรยน
ภาคปกติเรียนในเวลาราชการและวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
ภายใต้นโยบายและกฎเกณฑ์การรับนิสิตเข้าสู่หลักสูตรฯ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรฯ ได้จัดทา
ตารางการเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร โดยมีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา รายละเอียดดังนี้
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา
2558
2557
2556

จานวนท่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนท่
ลงทะเบยน
(No. Enrolled)
120
110
120+50 ฤดูร้อนครั้งที่ 2
129
120
86

จากตารางข้างต้นการดาเนินการรับเข้าศึกษาทางหลักสูตรฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลเอง แต่เป็นการนา
ข้อมูลสรุปมาจากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา(อ้างอิง: http://reg.buu.ac.th) พบว่า
- ในปีการศึกษา 2556 ประกาศรับนิสิต 120 คน โดยมีผู้เข้าศึกษาและลงทะเบียนจานวน 110 คน
- ในปีการศึกษา 2557 ประกาศรับนิสิต 120 คน โดยมีผู้เข้าศึกษาและลงทะเบียนจานวน 129 คน
- ในปีการศึกษา 2558 ประกาศรับนิสิต 120 คน โดยมีผู้เข้าศึกษาและลงทะเบียนจานวน 86 คน
8.3 มระบบกากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรยน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรยนของ
ผู้เรยนอย่างเพยงพอ มการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรยนอย่างเป็นระบบ และให้
การแก้ไขถ้าจาเป็น
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การวางแผนการปฏิบัติ ทางหลักสูตรฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน ผ่านทางการจัด ทาแผนปฏิบัติการโครงการการ
ติดตามในเรื่องวิชาการ ความก้าวหน้าการเรียน ซึ่งมุ่งเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียน
และผู้เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกชั้นปีนอกจากนี้ยังมีการวางแผนชี้แจ้งทั้งทางการและไม่เป็นทางการในการจัดการ
ดาเนินการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อกากับและติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ
ภาระการเรียนของผู้เรียน โดยมีระบบ TQF BUU ของทางมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล และ
ประธานหลักสูตรฯ สามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2558 ทางหลั ก สู ต รฯ ได้ มี ก ารจั ด โครงการเพื่ อ การติ ด ตามในเรื่ อ งวิ ช าการ
ความก้าวหน้าการเรียนอย่างเป็นทางการดังแผนงาน ทั้งในส่วนของการตรวจสอบและติดตามจากรายละเอียด
ในแผนการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) และผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ที่อยู่ในระบบ TQF ของ
ทางมหาวิทยาลัย (https://tqf.buu.ac.th)
8.4 มการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรยน
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรยนรู้และทักษะการประกอบอาชพ
จากแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะโลจิสติกส์ ซึ่งได้
ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพั ฒนาคุณภาพงานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่สังคม/ชุมชนอย่างยั่งยืน
และสนับสนุนให้นิสิต บัณฑิต บุคลากรทุกระดับและทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งส่งเสริม
การวิจัยในศาสตร์ด้านพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ การจัดบริการวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดทักษะและความรู้ สู่
แหล่งสังคม/ชุมชนที่มีความต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยและการบริการวิชาการบริการทางวิชาการขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อ การดาเนินการที่มีแนวทาง
และกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม
ทั้งนี้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ คณะได้ทาการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส ของการ
พัฒนางานด้านการวิจัยของคณะ ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทาให้คณะโลจิสติกส์ได้กาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการวิจัยและบริการวิช าการ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ส่วนที่ ๑ การปรับปรุงในส่วนของ
จุดอ่อนและอุปสรรค ส่วนที่ ๒ การพัฒนาในส่วนของจุดแข็งและโอกาสต่างๆ
ส่วนที่ ๑ การปรับปรุงในส่วนของจุดอ่อนและอุปสรรค ในส่วนของนิสิตทุกระดับมีการสร้างสรรค์
ผลงานเผยแพร่ ดังนั้นทางคณะฯ จึงต้องพัฒนากลไกในการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเพิ่มจานวนงานวิจัยให้
มากขึ้น
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาในส่วนของจุดแข็งและโอกาสต่างๆ ในส่วนการมีโครงการวิจัยด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีเงินสนับสนุนด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกรวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้
เข้มแข็ง และเพิ่มโอกาสในการสนั บสนุนทุนวิจัยระยะยาว ทางคณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ และการสร้างระบบเครือข่ายกับผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
จากแผนยุ ทธศาสตร์ คณะโลจิ ส ติกส์ ที่มุ่งส่ งเสริมให้ นิสิ ตมีผ ลงานในด้านต่างๆ ให้ มากขึ้น ในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตให้มีการพัฒนางานโดยผ่านกลไกต่างๆ
ได้แก่
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1. การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ผ่านเวปไซต์ของคณะและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้นิสิตทราบข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจ
ในการสมัครเพื่อขอรับทุนในการพัฒนางานวิจัยของตนเองต่อไป
1.1 ทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เช่น
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผ่านโครงการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ
ต่างๆ เช่นโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ทุนส่งเสริ
นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัย เป็นต้น
- สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เช่น ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา
1.2 ทุนจากภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ให้ทาการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้อง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 และโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน 7 ศาสตร์
1.3 ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะโลจิสติกส์
2. การให้ทุนสนับสนุนเงินทุนในการเผยแพร่ผลงาน
คณะโลจิสติกส์ได้กาหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตเพื่อไปนาเสนอ
ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การกาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสาหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ อัน
จะเป็นแรงจูงใจให้นิสิตเกิดความสนใจในการเผยแพร่ผลงาน
4. ทุนสนับสนุนการเดินทางในการไปแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆ
ผลงานนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยในช่ว ง 3 ปี ที่ผ่านมา มีนิ สิตที่ได้รับการเผยแพร่ผ ลงานวิช าการต่างๆ จานวน 28 ผลงาน
ดังต่อไปนี้
จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
2556
2557
2558
ระดับปริญญาโท
5
3
ระดับปริญญาเอก
10
4
6
รวม
15
4
9
โดยจานวนการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวมีบางส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานและเงิน
รางวันในการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้
ทุนสนับสนุน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
สนับสนุนเงินทุนในการเผยแพร่ผลงาน
5
5
เงินรางวัลสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
1
4
รวม
6
4
5
ทั้งนี้รายละเอียดของหัวข้อการนาเสนอผลงานและปีที่เผยแพร่ ดังต่อไปนี้
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรยนและผู้สาเร็จการศึกษา*
นักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)
เอก

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2556

ณกร อินทร์พยุง
และเอกชัย สุมาลี

เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ณกร อินทร์พยุง และเอกชัย สุมาลี (2556)
"การวิเคราะห์เส้นทางที่ให้ระยะเวลาเดินทางน้อยทีส่ ุดที่แปรผันตาม
ช่วงเวลาในโครงข่ายถนนกรุงเทพฯ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
Knowledge and Smart Technology (KST) ครั้งที่ 5, 31 มกราคม - 1
กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี หน้า 13-21.

ณกร อินทร์พยุง
สราวุธ จันทร์สุวรรณ

Vanitchakornpong, K., Zhou, Z, Chen, A., Indra-Payoong, N. and
Jansuwan, S., (2015) “A time-dependent alpha-reliable meanexcess path finding model in stochastic networks,” In:
Proceedings of 6th International Symposium on Transportation
Network Reliability (INSTR), Nara, Japan.

2558

ณกร อินทร์พยุง
พีรพล สิทธิวิจารย์

Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N. and Sittivijan, P.
(2015) "A practical implementation of time-depedendent
fastest path algorithm: a case study of Bangkok road network,"
In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and
Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.
Outsourcing Management and Behavior of Hotels in Thailand
การประชุม Global Conference on Logistics, Transportation, and
Traffic (LTT 2015) July 22-24 2015 ประเทศญี่ปุ่น
Swe Swe ZIN, สราวุธ ลักษณะโต และมานะ เชาวรัตน์ “A MixedMethod Study on the Assessment of Maritime Logistics Service
Quality: The Comparison of Perceptions between Logistics
Service Providers and Customers in Myanmar Maritime
Transport Industry.” Proceeding of The 5th International

2558

นางสาวโกมลมณี เกตตะพันธ์

เอก

พอพันธ์ วัชจิตพันธ์

Miss Swe SweZin

เอก

สราวุธ ลักษณะโต
และมานะ เชาวรัตน์

2558
2557
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นักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่

Conference on Transportation and Logistics (T-LOG) July 28-30,
2014, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.
สราวุธ ลักษณะโต
และมานะ เชาวรัตน์

นางธัญภัส เมืองปัน

เอก

มานะ เชาวรัตน์
จุฑาพร เนียมวงศ์

นางสาวหนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์

เอก

มานะ เชาวรัตน์
จุฑาพร เนียมวงศ์

นางสุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์

เอก

ณกร อินทร์พยุง

Swe Swe ZIN, สราวุธ ลักษณะโต และมานะ เชาวรัตน์ “Constructing a
Conceptual Model of Maritime Logistics Service Quality (MLSQ)
Based on a Literature Review: From a perspective of both
providers and customers” Proceeding of Burapha University
International Conference 2015 (BUU 2015) July 10-12, 2015,
ชลบุร,ี ประเทศไทย.
Thanyaphat Muangpan, Mana Chaowarat and Jutaporn
Neamvonk
A Framework of Performance for sustainable supply chain
management: Thai cement industry
Proceeding of 23rd International business research conference
(18-20 November 2013) At Marriott Hotel, Melburne, Australia
Golf tourism supply chain: The literature review and
methodology ,2014 ISBM International Symposium (April 2 April 4, 2014, Noyori Memorial Hall, Nagoya University, Japan
สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ และณกร อินทร์พยุง (2556) "พฤติกรรมการ
ประมูลบริการที่ทั้งสองฝ่ายเสนอราคาพร้อมกันและผู้ประมูลมีคา่ เสียเวลา",
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 140 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

2558

Pueboobpaphan, S. & Indra-Payoong, N. (2013) "The design of
transportation service auction under time-cost environment", In:
Proceedings of the 10th International Conference of Eastern

2556

2556

2557
2556
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นักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์

เอก

ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล

Miss Savin Phoeun

โท

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

นายวรชัยบุญฤทธิผล

โท

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

นางสาวเปรมจิต สัตตนันท์

โท

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

นางสาวปิยาภรณ์ มาลี

โท

ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล

นางสาวอัจฉราภา จัดแจง

โท

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา
(อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
Asia Society for Transportation Studies, 9-12 Sep, Taipei,
EASTS_ISC-S-13-00732. (ได้รบั รางวัล Best of best papers awards)
Performance of transportation service provider: A literature
review , The 5th International Conference on Logistics &
Transport 2013 (5-8 November, 2013) At Doshisha University,
Kyoto, Japan (p.212-219)
Phoeun, S. and Wonginta, T. (2016). An Assessment of Inland
Transport Operator’s Competitiveness in Phnom Penh,
Cambodia. In The 5thInternational Symposium on Economics
and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016.
วรชัย บุญฤทธิผล และไพโรจน์ เร้าธนชลกุล (2558) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับหนึ่งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานขับ
รถบรรทุก ; การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การเชื่อมโยง
การขนส่งอย่างปลอดภัยในอาเซียน วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
The Analysis of value chain of palm oil case study in
Chonburi Province,Thailand. In The 5thInternational Symposium
on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14,
2016
การทดสอบเครื่องมือเบื้องต้นในตัวชี้วัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการโอทอปประเภทอาหารในจังหวัดชลบุรี, การประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการประจาปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14
(Thai Value Chain Management and Logistics: Thai VCML 2014)
การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของ
เกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบใช้สารเคมีกับแบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ,Proceeding การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย”

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2556

2559

2558

2559

2556

2556
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นักศึกษา/ ผู้สาเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม

นายมารุต ชาติพราหมณ์

โท

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

PHIMPHO ZAMOUNTY

โท

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

นางสาวอุษา สถิตมั่น

นายพิสิษฐ์ บึงบัว

โท (พิเศษ)

ผศ.ดร. ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล

เอก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
ครั้งที่ 9
มารุต ชาติพราหมณ์ และ ฐิติมา วงศ์อินตา. (2556) “การวิเคราะห์โซ่
คุณค่าของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงคราม” การประชุมวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
ศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าทางถนนในนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว , งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 6 ,มหาวิทยาลัยราชภฎจันทรเกษม
Analysis of optimal number of manual and E-toll service gates
at Laem Chabang port ,The 5th International Conference on
Logistics & Transport 2013 (5-8 November, 2013) At Doshisha
University, Kyoto, Japan (p.76-83)
พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2556) "การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการแจกแจงการเดินทางด้วยวิธสี มดุล", การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่
13, 21-22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น, หน้า 699-709.(ได้รับรางวัล Best
Paper Awards)
พิสิษฐ์ บึงบัว ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล ณกร อินทร์พยุง และสราวุธ จันทร์
สุวรรณ (2557) "นโยบายการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร
สาหรับเมืองที่ยั่งยืน: กรณีมันสาปะหลัง (Agro-industrial supply chain
policy for sustainable cities: Cassava production)", การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่
14, 21 พฤศจิกายน โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่ํา
น้ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
(ได้รับรางวัล Best Paper Awards)

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2556
2556

2556

2556

2557
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หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม

นางสาวจิตสุภา สาคร

เอก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง

นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม

เอก

ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง

นายศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

เอก

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

นางสาวอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ

เอก

รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุงและ

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
Bungbua, P., Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015)
"Portfolio selection in argricultural product processing industry,"
In: Proceedings of 7th International Conference on Logistics and
Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.
จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2556)
"การศึกษาปรับเทียบแบบจาลองการขนส่งและจราจรระดับจุลภาค", การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่
13, 21-22 พฤศจิกายน ขอนแก่น หน้า 710-721.
อรุณรัตน์ เศวตธรรม ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง. (2556)
"การประเมินมูลค่าความเสีย่ งของการเข้าถึงโครงข่ายถนนจากการเกิด
อุทกภัย", การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ครั้งที่ 13, 21-22 พฤศจิกายน, ขอนแก่น, หน้า 722-733.
อรุณรัตน์ เศวตธรรม ณกร อินทร์พยุง สราวุธ จันทร์สุวรรณ ไพโรจน์ เร้าธน
ชลกุล และกิตติ ทรัพย์ประสม (2557) "แบบจาลองในการประเมินผล
กระทบด้านการเข้าถึงภายในพื้นทีเ่ นื่องจากอุทกภัย (The evaluation of
spatial intra-zonal accessibility impacts in case of flood
disaster)", (ตอบรับเพื่อตีพมิ ม์ใน) วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT ON RELATIONAL RISK
PERSPECTIVE: A LITERATURE REVIEW
The 6th International Conference on Logistics & Transport
2014 (ICLT 2014) "Innovation in Global Supply Chain
Management" ICLT 2014 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
26-29 August 2014
Chaisuwan, T.A., Indra-Payoong, N. and Jansuwan, S. (2013)

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
2558

2556

2556

2557

2557

2556
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หลักสูตรระดับ
ตรี/โท/เอก(ระบุ)

อาจารย์/ ผู้ทาผลงานร่วม
ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

นางสาวณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

เอก

ดร.ฐิตมิ า วงศ์อินตา

ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่

วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่

"An empirical study of truck payload allocation", In: Proceedings
of the 5th International Conference on Logistics and Transport,
5-8 Nov, Kyoto, pp. 50-58.
Chaisuwan, T.A., Indra-Payoong, N., and Jansuwan, S. (2013)
"The delay cost of truck and freight pricing practices", In:
Proceedings of the 5th International Conference on Logistics
and Transport, 5-8 Nov, Kyoto, pp. 252-261.

2556

ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศ
ไทย การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการ
จัดการ ครั้งที่ 5” 27 พฤษภาคม 2559 นครศรีธรรมราช

2559
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จากข้อมูลการเผยแพร่ผลงานนิสิตดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีจานวนผลงานนิสิตที่มีการ
เผยแพร่มากที่สุด เมื่อเทียบกับปีอื่น ทั้งนี้เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 – 2556 คณะมีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกจานวนหลายคน กอปรกับมีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาจึง
ทาให้มีผลงานเผยแพร่หลายชิ้น ในขณะที่ปี พ.ศ. 2557 คณะไม่เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาเอก เนื่ องจากติด
ในเรื่องของภารงานสอนและการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงไม่สามารถเปิดรับนิสิตได้ ส่งผล
ให้ผลงานเผยแพร่ของนิสิตมีจานวนน้อยลง ส่วนปี พ.ศ.2558 คณะมีเปิดรับนิสิตปริญญาเอกจานวน 2 คน
และมีนิสตปริญญาโทสาเร็จการศึกษาจานวน 3 คนจึงทาให้มีจานวนผลงานนิสิตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557
อย่างไรก็ดียังพบว่าสัดส่วนของนิสิตยังขอทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานและเงินรางวัลจานวนไม่
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
การสรุปผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่มาจากนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ) และนิสิตระดับปริญญาเอก ในขณะที่ผลงานในระดับปริญญาตรียังไม่มี และ
ของนิสิตปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้นคณะต้องพิจารณาหากลไกที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตปริญญาโท แผน ข มี ผลงานเผยแพร่มากขึ้น เช่น การให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนากับ
นิสิตในการเขียนบทความเพื่อส่งเผยแพร่ในเวทีต่างๆ นอกจากนี้ในระดับปริญญา อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจจะต้องพิจารณาคัดเลือกโครงการที่นิสิตที่น่าสนใจที่นิสิตได้ทาในระหว่างการฝึกสหกิจ โดยคณะควรจะมี
การให้ใบประกาศสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส่งผลงานเผยแพร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตเกิดความสนใจ
ในการเผยแพร่ผลงานมากขึ้น
8.5 ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรยนรู้เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรยนรู้ของผู้เรยน สถาบันควร
จัดบรรยากาศการเรยนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่เอื้อต่อการเรยนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุข
ภาวะของผู้เรยน
ทางคณะโลจิสติกส์มีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมีการกาหนดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีแผนการดาเนินการเพื่อจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่สนับสนุนต่อความต้องการทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ (แผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์)
การดาเนินการของทางคณะโลจิสติกส์มีการกาหนดพื้นที่สีเขียว จัดสภาพแวดล้อมรอบคณะฯ ด้วย
ต้นไม้/ธรรมชาติ รวมถึงจัดโต๊ะสาหรับให้นิสิตไว้นั่งอ่านหนังสือ รวมถึงดาเนินการการจัดสภาพแวดล้อมที่
สะอาด เรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพ สังคม และจิตใจ อีกทั้งยังได้มีการลอกท่อคูคลอง
รอบอาคารเรียนคณะโลจิสติกส์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้าขังที่สกปรกและอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แมลง
และพาหะอื่นๆ นอกจากนี้ ในด้านของการส่งเสริมการเรียนรู้ คณะฯ อยู่ในระหว่างการติดตั้งเรือเดินทะเล (ชื่อ
ท่าเรือ 113) เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
ด้านการกากับและติดตามทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดให้นิสิตมีการประเมินการสร้างสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้
ทางคณะฯ ได้นาผลการประเมินมาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในการจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนับสนุนต่อความต้องการทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่ดีต่อไป และคณะฯ มี
แผนที่จะใช้ภาพบรรยากาศของเรือเดินทะเลที่ติดตั้งหน้าอาคารคณะโลจิสติกส์มาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ให้กับนิสิตและประชาชนภายนอกต่อไป
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AUN – Qa Criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรยนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
SubCriterion9
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 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and
students.
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน
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.
สถาบันจัดให้มคี อมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิจัย บริการ และ
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย สาหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 9– Checklist
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)

ระดับ
2557

2558
N/A
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AUN-QA Criterion 9– Checklist
9.2 The library and its resources are adequate and
updated to support education and research (3,4)
มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
9.3 The laboratories and equipment are adequate
and updated to support education and research
(1,2)
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure
are adequate and updated to support education
and research (1,5,6)
มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
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 และสามารถเข้าถึงได้สาหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ผลการดาเนินงาน
9.1อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรยนรู้อย่างเพยงพอและทันสมัยท่สนับสนุนการเรยนการสอน และการ
วิจัย
9.2 มห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพยงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรยนการสอน
และการวิจัย
9.3 มห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพยงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรยนการสอน และการ
วิจัย
9.4มสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรยนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพยงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรยนการสอน และการวิจัย
การจั ด การเรี ย นการสอนของ หลั ก สู ต รการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ และโซ่ อุ ป ทาน ใช้ อุ ปกรณ์ แ ละสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากส่วนกลางของคณะโลจิสติกส์ โดยทุกปี ดังนั้น คณะโลจิสติกส์จึงได้กาหนดแผนการ
จัดซื้อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิช าการ โดยจะมีการ
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สอบถามความต้องการอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือโครงการกิจกรรมต่างๆที่หลักสูตรฯ ต้องการ
เพื่อจัดทางบประมาณให้ กับ สาขาได้ดาเนินการ โดยอุปกรณ์และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่คณะจัดให้ เป็น
ส่วนกลางที่ทุกสาขาวิชาต้องใช้ร่วมกัน
คณะโลจิ สติกส์มีอุปกรณ์และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานให้กับทุกห้ องเรียนอีกทั้งมีการ
สอบถามความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นจากอาจารย์ประจาหลักสูตรของทุกหลักสูตรในคณะฯ
นอกจากนี้ คณะโลจิสติกส์ยังได้ทาการสร้างอาคารใหม่ขนาด 9 ชั้น และอยู่ในขั้นของการตกแต่งภายในและ
การนาเข้าครุภัณฑ์ ซึ่งจะสมารถแก้ปัญหาห้องเรียนได้ในอนาคต และคณะโลจิสติกส์ได้จัดให้มีเพิ่มเติมโดย
เป็นสาธารณะสมบัติร่วมกันได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการทางด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
2. ห้องสมุดคณะโลจิสติกส์
3. ศูนย์การเรียนรู้ทางเรือ (ดาเนินการก่อสร้าง)
คณะฯ ได้จัดให้นิสิตปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าสู่ระบบเพื่อดาเนินการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยในส่วนของหลักสูตรฯ นั้น ในภาพรวมนิสิตมีความพึงพอใจใน
ระดับ 3.71 ถือว่าอยู่ในระดับดี
จากระดับความพึงพอใจและข้อร้องเรียนต่างๆในอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะโลจิสิติกส์
ได้ดาเนินการแก้ไข้ปัญหาต่างๆ และดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโดยจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเมื่ออาคารใหม่
ของคณะโลจิสติกส์แล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในปีการศึกษา 2559 นี้
9.5 มการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สาหรับ
บุคคลท่มความต้องการพิเศษ
หลักสูตรไม่มีการดาเนินงานในข้อนี้
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AUN – Qa criterion10 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 organizations.
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.
มีกระบวนการออกแบบและพัฒ นาหลั ก สู ตร มีการทบทวนและประเมิ นผลหลั กสู ต รเป็น ระยะๆ
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานาผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
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 เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
มี ก ารประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารและสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (เช่ น ห้ อ งสมุ ด
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.
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนาเข้า และผลการป้อนกลับ
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 10– Checklist
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input
to curriculum design and development (1)
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ
2557

2558
3
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AUN-QA Criterion 10– Checklist
เป็นปัจจัยนาเข้า
10.2The curriculum design and development process
is established and subjected to evaluation and
enhancement (2)
มี ก ระบวนการออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ประเมิ น
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and
student assessment are continuously reviewed
and evaluated to ensure their relevance and
alignment (3)
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
10.4 Research output is used to enhance teaching
and learning (4)
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
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
สิ่งสนั บ สนุ น ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน)
10.6The stakeholder’s feedback mechanisms are
systematic and subjected to evaluation and
enhancement (6)
มี ก ารประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพที่ ร วบรวมจาก
ปัจจัยนาเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
3

3

3
3

3

3
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ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ตรการจั ดการโลจิส ติกส์ และโซ่อุปทาน ได้กาหนดแผนการพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ของโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีขั้นตอนการดาเนินงานเริ่มจากการกาหนด
วางแผนวันเวลาในการประชุม การสอบถามข้อมูล จากผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง ประชุมพัฒ นาหลักสูตร ประชุม
วิพากษ์หลักสูตร และเสนอกรรมการคณะเพื่อพิจารณา
ในการประชุมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และ
ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน มาร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ โดยนาสถานการณ์ภายนอกในปัจจุบันมาวิเคราะห์
เช่น สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมถึ ง การค านึ ง ถึ ง สภาวะแวดล้ อ มที่ อ ยู่ ใ นเขตการพั ฒ นาชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก เขต
อุตสาหกรรม และหลั กสู ตรฯ ยั งได้มี การทบทวนและประเมิ นผลหลั กสู ตรเป็นระยะ โดยมี การน าข้อมู ล
ป้อนกลับจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ หลักสูตรของผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรฯ และในการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป
ในส่วนของการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการที่หลากหลายดังนั้นจึงนาผลงานวิจัยมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในห้องเรียนได้
หลังจากจบเทอมของการเรียนการสอน ทางคณะฯ ได้ประเมินผลของคุณภาพการบริการและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของคณะที่มีไว้สาหรับอาจารย์และนิสิต โดยประเมินผลทางแบบสอบถามจากนิสิตผ่าน
ทาง http://assess.buu.ac.th/ จากผลการประเมินพบว่า อาจารย์และนิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3-4)
ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรฯ มีแนวทางที่จะให้ทางภาครัฐ ผู้เรียน และศิษย์เก่าเข้าร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยในการนี้ ทาง
หลักสูตรฯ ได้นาข้อมูลผลการเรียนของนิสิต การประเมินการสอนของอาจารย์จากนิสิต และข้อมูลจากการ
ติดตามการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ผ่านช่องทางเวลาการให้คาปรึกษานิสิตที่อาจารย์ประจาหลักสูตรทุก
ท่านจะต้องแจ้งให้นิสิต มาทาการประเมินผู้เรียนในเบื้องต้น
นอกจากนี้ ในเรื่ องของการบู ร ณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ทางคณะโลจิส ติกส์ ยัง มี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการทางด้านโลจิสติกส์ ในลักษณะต่างๆ ทั้งงานวิจัย
หนังสือ ตารา เอกสารการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ
โลจิสติกส์ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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AUN - QAcriterion11ผลผลิต (Output)
Sub Criterion 11
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of
the stakeholders.
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน
อัตราการตกออกระยะเวลาในการศึกษาการได้งานทา 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 กากับ 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 กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน
ศิษย์เก่า นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 11– Checklist
11.1The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement (1)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ
11.2The average time to graduate is established,
monitored and benchmarked for improvement (1)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
11.3 Employability of graduates is established,
monitored and benchmarked for improvement (1)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
การได้งานทา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

ระดับ
2557

2558
3

3

3
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AUN-QA Criterion 11– Checklist
11.4 The types and quantity of research activities by
students are established, monitored and
benchmarked for improvement (2)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียนเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are
established, monitored and benchmarked for
improvement (3)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2557

2558
3

3

3

ผลการดาเนินงาน
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 11.1,11.2, 11.3, 11.4 และ11.5โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน[1]5

5

[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดาเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น
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ตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน ข
รหัสแรก จานวนท่
จานวนนิสิตนักศึกษาท่จบภายใน
จานวนนิสิตนักศึกษาท่ไม่
เข้า ลงทะเบยน
ระยะเวลา (ปี)
ศึกษาต่อในปีการศึกษาท่*
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป
2556
105
- 15 41 9 3 1
8 14 10
2557
123
- 5 54 2 2 2558
83
- - - - - - - หมายเหตุ แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) หรือนักศึกษาที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ
และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน
คณะโลจิสติกส์ได้วางแผนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลด้านการคงอยู่ของนิสิตตลอดปีการศึกษา 2558 โดย
ให้ เจ้ า หน้ าที่ฝ่ ายวิช าการรั บ ผิ ดชอบในการจัดเก็ บข้อมู ล ที่ได้รั บมาจากกองทะเบีย นและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามการคงอยู่ของนิสิตของหลักสูตรฯ
11.3มการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทยบเคยงมาตรฐาน การได้งานทา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
(Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement (1))
หลักสูตรมีการจัดเก็บข้อมูลของนิสิตผู้สาเร็จการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานดังตาราง
ด้านล่ างนี้ จากตารางพบว่าสัดส่ ว นของการมีงานทาของนิสิ ตสาขาการจัดการโลจิส ติกส์ และโซ่อุ ปทานมี
มากกว่าร้อยละ 90 ของจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้อาจจะเนื่องมานิสิตจากบางส่วนมีงานทาอยู่แล้วใน
ระหว่างเรียน หรือได้งานระหว่างที่เริ่มเรียน จึงส่งผลให้สัดส่วนการมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษามีสัดส่วนที่สูง
ซึ่งการเก็บข้อมูลการมีงานทาดังกล่าว คณะฯ ได้มีการดาเนินการจัดให้มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้อย่างครบถ้วน
สาหรับแผนการดาเนินการในส่วนนี้ คณะฯ จะได้วางแผนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบต่อไป
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จานวนบัณฑิตที่ระบุว่ามีงานทา
รุ่นที่สาเร็จ
การศึกษา
2557

2556
2555

สาขา

จานวนที่
สาเร็จ
การศึกษา

จานวนที่ตอบ
แบบสอบถาม

ร้อยละ

ทางานแล้ว

ร้อย
ละ

การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์โท
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โท
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เอก
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์โท
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โท
การจัดการโลจิสติกส์ เอก
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์โท
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เอก

3
62
2
8
69
3
71
2

3
56
0
3
59
2
60
2

100
90.3226
0
37.5
85.51
66.67
84.51
100

3
51
0
3
58
2
58
2

100
91.07
0
100
98.3
100
96.7
100

ทางาน
แล้วและ
กาลัง
ศึกษาต่อ
0
1
0
0
0
0
0
0

ร้อย
ละ
0
1.786
0
0
0
0
0
0

ยังไม่ได้
ทางานและ ร้อยละ
มิได้ศึกษาต่อ
0
4
0
0
1
0
1
0

0
7.1429
0
0
1.69
0
1.67
0

กาลัง
ศึกษา
ต่อ

ร้อย
ละ

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1.67
0
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11.4 มการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทยบเคยงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของ
ผู้เรยน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ(The types and quantity of research activities by students
are established, monitored and benchmarked for improvement (2))
ในส่วนน้สามารถพิจารณา
โดยในช่ว ง 3
ดังต่อไปนี้

ปี ที่ผ่านมา มีนิ สิตที่ได้รับการเผยแพร่ผ ลงานวิช าการต่างๆ จานวน 28 ผลงาน

จานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่
2556
2557
2558
ระดับปริญญาโท
5
3
ระดับปริญญาเอก
10
4
6
รวม
15
4
9
โดยจานวนการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวมีบางส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานและเงิน
รางวันในการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้
ทุนสนับสนุน
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
สนับสนุนเงินทุนในการเผยแพร่ผลงาน
5
5
เงินรางวัลสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
1
4
รวม
6
4
5
จากข้อมูลการเผยแพร่ผลงานนิสิตดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีจานวนผลงานนิสิตที่มีการ
เผยแพร่มากที่สุด เมื่อเทียบกับปีอื่น ทั้งนี้เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 – 2556 คณะมีการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกจานวนหลายคน กอปรกับมีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาจึง
ทาให้มีผลงานเผยแพร่หลายชิ้น ในขณะที่ปี พ.ศ. 2557 คณะไม่เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาเอก เนื่องจากติด
ในเรื่องของภารงานสอนและการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงไม่สามารถเปิดรับนิสิตได้ ส่งผล
ให้ผลงานเผยแพร่ของนิสิตมีจานวนน้อยลง ส่วนปี พ.ศ.2558 คณะมีเปิดรับนิสิตปริญญาเอกจานวน 2 คน
และมีนิสตปริญญาโทสาเร็จการศึกษาจานวน 3 คนจึงทาให้มีจานวนผลงานนิสิตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557
อย่างไรก็ดียังพบว่าสัดส่วนของนิสิตยังขอทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานและเงินรางวัลจานวนไม่
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
การสรุปผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่มาจากนิสิตระดับ
ปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติ) และนิสิตระดับปริญญาเอก ในขณะที่ผลงานในระดับปริญญาตรียังไม่มี และ
ของนิสิตปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ) ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้นคณะต้องพิจารณาหากลไกที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตปริญญาโท แผน ข มีผลงานเผยแพร่มากขึ้น เช่น การให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนากับ
นิสิตในการเขียนบทความเพื่อส่งเผยแพร่ในเวทีต่างๆ
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11.5 มการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทยบเคยงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มส่วนได้ส่วนเสย
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ(The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored
and benchmarked for improvement (3))
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา คณะโลจิสติกส์ได้มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติงานของคณะฯ ภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 ไว้ใน
เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและการป้องกัน (Corrective Action
and Prevention Action) โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนเอาไว้ว่า ผู้
พบปั ญ หาหรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากลู ก ค้ า จะท าการแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นโดยการบั น ทึ ก
รายละเอียดลงในคาร้องขอให้ดาเนินการแก้ไข (F-QMR-07) และนาส่งให้แก่ QMR เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
(ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติคณะฯ ได้กาหนดช่องทางให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถเข้าถึงกระบวนการร้อง
ทุกข์ที่ทางคณะฯ ได้จัดไว้ ได้แก่ การส่งข้อร้องเรียนเป็นหนังสือโดยยื่นผ่านสารบรรณของคณะฯ การส่งข้อ
ร้องเรียนที่ตรู้ ับข้อร้องเรียนซึ่งจัดตั้งไว้ที่หน้าห้องสานักงานคณบดีของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ (e-mail address) ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็ปไซต์ของคณะฯ การส่งข้อร้องเรียนผ่านทางหน้า
เพจเฟซบุ๊คของคณะฯ เป็นต้น รวมทั้งการประเมินผ่านแบบประเมินความพึ งพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
ซึ่งเมื่อทางผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative: QMR) ได้รับใบคาร้องขอให้
ดาเนินการแก้ไข (F-QMR-07) ดังกล่าวแล้วก็จะนามาลงทะเบียนสถานะแจ้งดาเนินการแก้ไข (F-QMR-08)
เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามการดาเนินการตาม F-QMR-07 ต่อไป โดยลงบันทึกคาร้องไว้ตามปัญหาที่
เกิดขึ้นตามรหัสที่ได้กาหนดไว้ใน เอกสาร Procedure หมายเลข Q-QMR-03 การควบคุมปฏิบัติการแก้ไขและ
การป้องกัน (Corrective Action and Prevention Action)
คณะฯ เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ตามที่ได้ กาหนดไว้ คณะกรรมการ ISO 9001:2008 ที่
เกี่ยวข้อง (QMR / DCC / ADM / EDU) จะนาเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยัง QMR เพื่อที่ QMR จะได้
ดาเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ
QMR จะปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะผู้บริหาร (ถ้าจาเป็น) เพื่อให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น โดย QMR จะติดตามการดาเนินการแก้ไขดังกล่าว (ตัวอย่างของข้อร้องเรียน : บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ ร้องเรียนกรณีที่กรมศุลกากรไม่ยอมรับสมัครด้วยวุฒิที่จบมาจากคณะโลจิสติกส์ ซึ่ง
กรณีเช่นว่านี้ หลักสูตรฯ และผู้บริหารคณะ ได้ทาหนังสือชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรไปยังกรมศุลกากรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว)
เพื่อประโยชน์ ในประเมิน ผลการเก็บรวบรวมข้อ มูล ด้านความพึงพอใจของผู้ มี ส่ ว นได้เสี ยเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คณะฯ ได้มีการตรวจติดตามการดาเนินงานตามกระบวนการต่างๆ ภายใต้ระบบ
ISO 9001:2008 โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
คุณภาพ (Management Review) และการตรวจประเมินจากหน่วยงานผู้ออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
(Global Group) โดยในส่วนของกระบวนการว่าด้วยการรับข้อ ร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไขตาม QQMR-03 นั้นไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใด
หลังจากที่ได้มีการติดตามผลการแก้ไขตามระเบียบการปฏิบัติงานข้างต้นแล้ว หากพบว่ามีพฤติการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด หลักสูตรฯ จะ
ดาเนินการออกใบร้องขอให้ดาเนินการป้องกัน (Preventive Action Request: PAR) (F-QMR-09) แล้วเสนอ
ต่อ QMR เพื่อดาเนินการหามาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
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ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียเพื่ อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา คณะฯ
และหลักสูตรฯ ควรนาเอาข้อบกพร่องที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงแนวทางการดาเนินการ
แก้ไข เข้าสู่การประชุมของกรรมการประจาคณะเพื่อกาหนดนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพิ่มเติมต่อไป อันจะทาให้ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

