เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปน การสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบัน อุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส และเพื่อประโยชน
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส ของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงใหมีม าตรฐานเทียบเคียงกัน ไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให ใ ช ป ระกาศนี้ เ ป น แนวทางในการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาโลจิสติกส ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามเอกสาร
แนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ.๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
พ.ศ.๒๕๕๒

มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑. ชื่อสาขา
สาขาโลจิสติกส
๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
๒.๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Business Administrator
B.B.A. (Logistics Management)
๒.๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส)
Bachelor of Engineering,
B.Eng. (Logistics Engineering)
๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
วท.บ (การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Science
B.Sc. (Logistics Management) or B.S. (Logistics Management)
๓. ลักษณะของสาขา
โลจิสติก ส เปนสาขาวิชาที่มีลัก ษณะเปน สหวิทยาการ โดยเปน การบูร ณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง
โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคลื่อนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดย มีกระบวนการ
ที่จะทําใหมีตนทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัยและความซื่อสัตยสูง
๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส และ
นําไปประยุ ก ตใ ชใ นการวางแผนและแกปญ หาในกิจ กรรมดา นโลจิส ติก สแ ละโซอุป ทาน
นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได
๑

มคอ.๑
๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่เรียนมาไปประยุก ต
สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย
๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี และ
มีความรับผิดชอบสูง
๔.๕ มีความสามารถใชภ าษาเพื่อการสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีค วามสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาโลจิสติกสที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัด
หลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือ
สาระการเรียนรู เพื่อใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถปรับวิถีชีวิต
อยางสรางสรรค ในสังคมที่มีความขัดแยงสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
๕.๒ ความรู
(๑) รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไปประยุกต
ไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลักเศรษฐศาสตร
หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพืน้ ฐานของโลจิสติกส
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตรโลจิสติกส
และศาสตรที่เกี่ยวของ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห ส ถานการณ และประยุ ก ต ค วามรู ความเข า ใจ
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถ
แกปญหา ทาง โลจิสติกสไดอยางเหมาะสม
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๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการทํางานกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สามารถปรับตั ว เขา กับสถานการณ และวั ฒ นธรรมองคก รที่ไปปฏิบัติง านได
เปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด
การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความรูทางคณิต ศาสตร และสถิติ ในอัน ที่จ ะ
วิเคราะหสถานการณต ลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชค ณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะกับบริบท
นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสารได
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวย
๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต โดยแบงเปนวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก
๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๒ การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายที่เนนการจัดการ
หรือสายที่เนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้
๗.๒.๑ สายที่เนนการจัดการตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู
ทางดานบริหารธุรกิจ คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบื้องตน กฎหมาย
ธุรกิจ ภาษีอากร การเงินธุรกิจ แคลคูลัส สถิติ เปนตน
๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียน
มีพื้นฐานความรูทางแคลคูลัส ฟสิกส และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรทั้งสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) หลัก สูต รที่เนนดานการจัดการ จะตองจัด โครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส และการจั ด การโซอุ ป ทาน และสามารถนํ า ความรู
ไปประยุกตใชในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
โดยใหปริญญาทางบริหารธุรกิจ
(๒) หลัก สูต รที่เนน ดา นวิ ศวกรรมศาสตร จะตองจัด โครงสรางเพื่อใหนัก ศึก ษา
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน
และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร
(๓) หลั ก สู ต รที่ ผ สมผสานระหว า งการจั ด การและวิ ศ วกรรมศาสตร จะต อ ง
จัดหลักสูตรดานการจัด การที่เนนไปทางวิศวกรรมศาสตร ตองเรีย นรายวิชาที่เ นน การแกปญ หา
ในกิจ กรรมดา นโลจิส ติก สแ ละโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดว ย ในหลักสูตรนี้จ ะใหปริญ ญา
ทางวิทยาศาสตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติก สทั้งดานการจัด การ และวิศวกรรมศาสตร จะตอง
จัดหลักสูตรในสวนที่เปนวิชาเอกตามรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ วิชาเอกบังคับ จะตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
๘.๑.๑ การจัดการโลจิสติกส และ/หรือ โซอุปทาน
(Logistics and/or Supply Chain Management)
๘.๑.๒ การจัดการสินคาคงคลัง และ/หรือ คลังสินคา
(Inventory and/or Warehouse Management)
๘.๑.๓ การขนสง และ/หรือ การกระจายสินคา
(Transportation and/or Distribution)
๘.๑.๔ การฝกงาน / สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
๘.๒ วิชาเอกเลือก แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญ และความถนัด
ของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้
๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซื้อ
๔
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๘.๒.๔ ระบบบรรจุภัณฑ
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสงทางทะเล
๘.๒.๖ ระบบขนถายวัสดุ
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
๘.๒.๘ การวิจัยดําเนินการ
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
มีก ารพัฒ นารู ปแบบการเรี ย นการสอนที่เ นน ผูเ รี ยนเป น สํ า คัญ มีก ารจั ด สื่ อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู
เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
มีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให และอาจประเมิน
โดยอิง พัฒ นาการของผู เ รีย นดว ยก็ไ ด โดยเกณฑข องการวัด และประเมิน ผลใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู
อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา
ดังนี้
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน
การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบ
ของภาควิชาดวยก็ได
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม
โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย
นอกจากนี้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น อาจจั ด ให มี ก ารสอบ
ประมวลผลการเรียนรูโ ดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ
ในกลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา
๕
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๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รระดับปริญ ญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลัก สูตรตองสําเร็จ การศึกษาระดับ
ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน
นอกจากนี้ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในแตละ
หัวขอมาเปน อาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕
ควรมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
ในการจั ด การเรี ยนการสอนเพื่อ ใหไดบั ณ ฑิต ที่มีลั ก ษณะพึง ประสงคค วรมีท รัพยากร
เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัด หองเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิว เตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน
๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรีย นรู ควรมีหองปฏิบัติก ารคอมพิว เตอรเพื่อใหนัก ศึก ษา
ไดค น คว าหาความรู ผานระบบอิน เตอรเ น็ต ตลอดจนมีห นังสื อหรื อตํา ราที่ เกี่ ย วข องในจํา นวน
ที่เหมาะสม
๑๓.๓ มีหนังสือในสาขาวิช าโลจิส ติก สแ ละสาขาวิชาที่เ กี่ย วขอ งเพีย งพอกับ จํา นวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน
๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา
๑๓.๕ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓.๖ มี ก ารสํ า รวจความต อ งการทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นหลั ก สู ต ร ตลอดจน
มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๖

มคอ.๑
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๔.๑.๑ มีก ารปฐมนิ เทศอาจารยใ หม ใ ห รู จัก มหาวิ ทยาลั ย และคณะ ตลอดจน
หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา
๑๔.๑.๒ ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย
๑๔.๒.๑ การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ
ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา
ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน
ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้
(๑) วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
(๓) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน
(๔) การใชและผลิตสื่อการสอน
(๕) หลักสูตรอื่นที่เปนการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ค. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ด ศึ ก ษาต อ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ
และวิชาการอื่น ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนง
ทางวิชาการสูงขึ้น
ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
๗
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชีห้ ลัก
และเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาโลจิสติกส
(๓) รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการดํ าเนิน การของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้น สุด ภาคการศึก ษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด การเรีย น
การสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํา นวนบุค ลากรสนับ สนุน การเรีย นการสอน (ถา มี) ไดร ับ การพัฒ นาวิช าการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๘
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(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณ ฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย ไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐาน
ของตนเอง โดยกํา หนดไวในรายละเอีย ดของหลัก สูตร สถาบันอุด มศึกษาที่จ ะไดรับการเผยแพร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุต าม
เปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงาน
ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบัน อุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัด การศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญ ญาตรีสาขาโลจิสติก สซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณ วุฒิห รือ ผูเ ชี่ย วชาญในสาขาโลจิส ติก สซึ่ง เปน
บุค คลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บปริ ญญาตรี สาขาโลจิ ส ติ ก ส แ ล ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณ ลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณ ฑิต ในระดับคุณ วุฒิและสาขาวิชาเดียวกัน ของสถาบัน อื่น ๆ เพื่อใหเปน ไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ

๙
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หรือผูที่สนใจจะรับบัณ ฑิต เขาทํางานเมื่อสําเร็จ การศึก ษา โดยใหแสดงแผนที่ก ารกระจายความ
รับผิด ชอบ ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวา
แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรู
ดานใดบาง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําให
เกิด ผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภ าควิชา/สาขาวิชา จัด ทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอย
กอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา
และอนุมัติรายละเอีย ดของหลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณ
ภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
ใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ
อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบัน อุดมศึก ษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน
แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณภ าคสนาม
ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาโลจิสติกส
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหวั ขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
๑๐
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ภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป
การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึน้ และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนิน การของหลักสูตร) เชน เดียวกับการรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารจัด การหลัก สูตร ในภาพรวมวาบัณฑิต บรรลุมาตรฐานผลการเรีย นรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ซึ่ ง บั น ทึ ก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณ วุฒิเพื่อกําหนดอัต ราเงิน เดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications
Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
๑๗.๑ เปน หลักสูต รที่ไดรับอนุมัติจ ากสภาสถาบัน อุด มศึก ษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณ ภาพภายในจะตองมีค ะแนนเฉลี่ย ระดับดีขึ้น ไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๑
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๑๗.๓ หลัก สูต รใดที่ ไมไ ดรับ การเผยแพร ใหสถาบัน อุด มศึก ษาดํา เนิน การปรับ ปรุ ง
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ขึ้นไปหรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลัก สูต รนั้ น จนกวา สถาบัน อุด มศึก ษานั้น จะไดมีก ารปรับปรุ ง ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๑๒
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Logistics Management
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Science (Logistics Management)
B.Sc.(Logistics Management)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทย หากนิสิตตางชาติมีความรูในภาษาไทยก็สามารถสมัครเขาศึกษาได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
1
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสาํ เร็จ
ปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาที่ 2 ได โดย
สามารถเทียบโอนรายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวิชาที่สําเร็จมา
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2552
คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา กาวาง
แผนการผลิต การจัดซื้อจัดจาง เปนตน
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารยทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ DBA. (Supply Chain Management), 2548
2. ผูชวยศาสตราจารยณกร อินทรพยุง Ph.D. (Logistics Management), 2548
3. อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล D.Eng. (Transport Planning), 2550
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตะวันออก จังหวัดชลบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลไดกําหนดใหโลจิสติกสเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจความตองการกําลังคนดานโลจิสติกส
พบวา แนวโนมในอีก 10 ปขางหนามีความตองการกําลังคนดานนีไ้ มนอ ยกวา 30,000 คนตอป ทั้งนี้
เพราะ กิจกรรมดานโลจิสติกสเปนกลไกสําคัญในการลดตนทุนใหกับกระบวนการธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งความตองการกําลังคนดานการ
จัดการโลจิสติกสจึงมีความตองการกําลังคนสูง
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสูตรนี้ไดคาํ นึงถึงสภาวะแวดลอมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู โดยเฉพาะ
ตั้งอยูในเขตพืน้ ที่พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมการผลิต
การคา และการบริการที่มีความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสคอนขางสูง ตลอดจนมีแหลงอุตสาหกรรมใหนิสิตเขาไปจัดทํากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริง
และการฝกงานในสถานประกอบการ จึงเปนสวนสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรดังกลาวขึน้
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการ
จัดการโลจิสติกส เพื่อสนองความตองการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจ โดย
กําลังคนที่ผลิตนั้นจะตองมีความพรอมทีจ่ ะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูใ นเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก โดยมี
อุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก ประกอบกับมีทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปนประตูในการสงสินคา ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ดังนั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปดสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส โดยสามารถใชเขตพื้นทีแ่ ละผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง
ทั้งในดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผูมีประสบการณทางโลจิสติกสมาเปนวิทยากรไดอีก
ดวย ยิ่งกวานัน้ มหาวิทยาลัยแหงนีก้ ็จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการกําลังคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูด ว ย
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะมีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น และหลักสูตรในคณะ
ดังนี้
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานเฉพาะดานซึ่งนิสิตตองไปเรียนในคณะอื่นประกอบดวย
วิชาทางดานบริหารธุรกิจ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ และวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
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13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในคณะโลจิสติกสสามารถ
เลือกเรียนไดในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นิสิตตางคณะก็สามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได เชน รายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนตน
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ที่จัดรายวิชา
ซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหาร
และอาจารยผสู อน ซึ่งอยูตางคณะ เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนิสติ ไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนิสิตที่มาเลือกเรียน เปนวิชา
เลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนิสิตวา
สอดคลองกับหลักสูตรที่นิสิตเหลานั้นเรียนหรือไม
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
-ปรัชญาผลิตบัณฑิตทีม่ ีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
การจัดการโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสของประเทศ
-ความสําคัญปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแขงขันที่รุนแรงมาก ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจจึงตอง
แสวงหาวิธีหรือ กลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร หรือเพื่อความอยูรอดขององคกร
ทางธุรกิจ โลจิสติกสเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่ชวยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการ
ไหลเวียนของกิจกรรมตางๆ เชน สินคาและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ
คลังสินคา บริหารตนทุน การขนสง ไปถึงจุดที่มีการใชงานหรือถึงมือผูบริโภค
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก ตั้งอยูในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก
และอยูใกลทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล และสามารถใชทรัพยากรภายนอกและรวมมือกับภาคเอกชน
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผูประกอบการ
ที่มีประสบการณสูงมาเปนวิทยากรพิเศษ
4

มคอ.2
-เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรนี้เปดสอนตั้งแตปก ารศึกษา 2548 ซึ่งใชมาเปนระยะเวลา 4 ป ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทําตนแบบหลักสูตรดานโลจิสติกส จึงตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยิ่งกวานั้นก็เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
กําหนด
-วัตถุประสงค1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และมีความรูพนื้ ฐานที่
จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมได
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสามารถแกปญหาในกิจกรรม
ดานโลจิสติกสและนําไปประยุกตสําหรับการดํารงชีพได
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกสใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
โลจิสติกสที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝกสหกิจศึกษา
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

- รายงานผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการฝกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา
- นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการ
ฝกสหกิจศึกษา
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุรกิจ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ยกระดับทรัพยากรสาย
ผูสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของนิสิต

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร - หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
เบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคการสอนการวัด ดําเนินการ
และประเมินผล
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค นิสิตจะมี 2 ประเภท คือ นิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
นิสิตภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน สวนนิสิตภาคปกติจะลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนดวยก็ได
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที่ใช
วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือโปรแกรมที่เนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
โดยที่หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะตองเรียนรายวิชาทางสถิติและแคลคูลัส
ดังนั้น จึงอาจมีปญหาบาง สําหรับนิสิตที่พนื้ ฐานทางคณิตศาสตรจากชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายไมดี
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น
นิสิตใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
สําหรับนิสิตที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร คณะจะจัดใหมกี าร
สอนเสริม หรืออาจจัดใหนสิ ิตรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนิสิต ดังนั้น เมื่อเกิดปญหา
นิสติ ก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2552 2553
จํานวนรับเขา (ป 1)
50
50
นิสิตชั้นปที่ 2
50
นิสิตชั้นปที่ 3
นิสิตชั้นปที่ 4
รวม
50
100
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2554
50
50
50
150
-

2552 2553 2554
1,212.0 1,272.6 1,336.2
300.0 310.0 320.0
100.0
300.0 300.0 300.0
1,812.0 1,982.6 1,956.2
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2555
50
50
50
50
200
50

2556
50
50
50
50
200
50

หนวย : พันบาท
2555 2556
1,403.0 1,473.2
330.0 340.0
200.0
300.0 300.0
2,233.0 2,113.2
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
มีประสบการณดานโลจิสติกส เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดทั้งนี้เปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวยกิต
ได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสจากมหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรนี้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยนัน้ หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาโลจิสติกส
3. หลักสูตร และอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
- วิชาดานภาษา
15 หนวยกิต
- วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 หนวยกิต
- วิชาดานมนุษยศาสตร
4 หนวยกิต
- วิชาดานสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
- วิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4 หนวยกิต
- วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
31 หนวยกิต
- วิชาเอก
67 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม 31 หนวยกิต
วิชาทางดานภาษา
รวม 15 หนวยกิต
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ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหเรียน 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
222102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
222103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
222104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต
3(3-0-6)
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
English for Humanities and Social Sciences
222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Careers
ภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 หนวยกิต
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Information and Communication Technology
วิชาดานมนุษยศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
Integrated Humanities
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Art and Culture
วิชาดานสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Social Sciences
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วิชาดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
จํานวน 4 หนวยกิต
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Natural Resources and Environment Management
302102 คณิตศาสตรทั่วไป
2(2-0-4)
General Mathematics
วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต
วิชาบังคับ
851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
วิชาเลือก ใหเลือกเรียน 1 หนวยกิต
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
1(1-0-2)
Holistic Health Promotion
700101 สังคมสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย
1(1-0-2)
Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
หมวดวิชาเฉพาะ
รวม 98 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
รวม 31 หนวยกิต
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2(2-0-4)
Introduction to Business
208121 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
208211 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
208231 ภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
209201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
213212 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
214112 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
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222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
Calculus for Economics I
302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
Calculus for Economics II
312201 สถิติเบื้องตน
Elementary Statistics
รวม 48 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
Insurance on Transport Industry
901351 กฎหมายที่เกีย่ วของกับโลจิสติกส
Legal Aspects for Logistics
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
Transport Economics
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
Freight Transport and Distribution
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
Information Technology for Logistics
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
Operations Management
908441 วิธีวิจยั ธุรกิจ
Business Research Methodology
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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909432 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
917211 การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Demand and Inventory Planning
917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Design and Operations
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 19 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
3(3-0-6)
International Trade and Policy
903351 การตลาดการบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
904351 ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
909411 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
Cooperative Education
909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
Logistics Case Studies
909452 การศึกษาอิสระ 1
3(0-9-0)
Independent Study I
909453 การศึกษาอิสระ 2
3(0-9-0)
Independent Study II
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Location Decisions
917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน
3(3-0-6)
Performance Measurement in Supply Chain
917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Quantitative Methods for Logistics Management
917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics I
917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics II
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของคณะโลจิสติกส ไมเกิน 9 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ อยางนอยอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัส901
เลขรหัส 902
เลขรหัส 903
เลขรหัส 904
เลขรหัส 905
เลขรหัส 906
เลขรหัส 907
เลขรหัส 908
เลขรหัส 909
เลขรหัส 917

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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กลุมวิชากฎหมาย
กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
กลุมวิชาธุรกิจ
กลุมวิชาการขนสงและการจัดการทาเรือ
กลุมวิชาเทคโนโลยี
กลุมวิชาทักษะชาวเรือและความปลอดภัย
กลุมวิชาการจัดการ
กลุมวิชาอื่น ๆ วิจัย
กลุมวิชานโยบาย กรณีศึกษา และสัมมนา
กลุมวิชาโลจิสติกส
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี้
ปที่ 1 ภาคตน
หนวยกิต
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2(2-0-4)
222xxx ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
3(3-0-6)
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
18
ปที่ 1 ภาคปลาย
208211
209201
222xxx
224103
301101
302102
302116

กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรทั่วไป
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคตน
214112 การบัญชีการเงิน
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
312201 สถิติเบื้องตน
851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
14

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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901351 กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคปลาย
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
208231 ภาษีอากร
213212 การเงินธุรกิจ
222207 การฟง – พูด เพื่องานอาชีพ
222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
917211 การจัดการการจัดหา

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 3 ภาคตน
209201 หลักการตลาด
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
วิชาเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
18

ปที่ 3 ภาคปลาย
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
15

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

มคอ.2
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
วิชาเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 4 ภาคตน
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
917415 การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
908441 วิธีวิจยั ธุรกิจ
909432 สัมมนา
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
16

ปที่ 4 ภาคปลาย
หนวยกิต
6(0-30-0)
6

909411 สหกิจศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) นายทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ MBA University of Southern Queensland ออสเตรเลีย, 2545
DBA (Supply Chain Management)
University of Southern Australia, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
903321
ธุรกิจระหวางประเทศ
904321
การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส
916572
การบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
916674
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917331
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
917332
โลจิสติกสระหวางประเทศ
917422
การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน

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

(2) นายณกร อินทรพยุง
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2542
M.Sc. (Shipping Management), World Maritime University, Sweden, 2545
Ph.D. (Logistics Management), Leeds University, อังกฤษ, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
905413
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
905421
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสทางพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
916571
แบบจําลองโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
903351
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
917414
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
917415
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
3(3-0-6)
909451
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
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(3) นายไพโรจน เราธนชลกุล เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, 2547
D.Eng. (Transport Planning), Nagoaka University, Japan, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
908201
สถิตยศาสตรและกลศาสตรของแข็ง
2(2-0-4)
902311
เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
916501
ระเบียบวิธีการวิจัย
2(2-0-4)
916532
การวางแผนการจัดการการขนสงสินคา
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
902312
เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
904331
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
904341
การขนสงและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
904351
ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
917313
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(4) เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), โรงเรียนนายเรือ, 2540
วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
912212
การเดินเรือ 2
3(3-0-6)
911311
การสื่อสาร 1
3(2-3-4)
911312
การสื่อสาร 2
3(2-3-4)
904321
การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส
3(3-0-6)
904422
การจัดการโลจิสติกสและการบริหาร
2(2-0-4)
โซอุปทาน
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917331
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
909411
สหกิจศึกษา
908441
วิธีวิจยั ธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-30-0)
2(2-0-4)

(5) วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2546
วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
906311
ทักษะชาวเรือ
2(1-2-3)
912211
การเดินเรือ 1
3(2-2-5)
912313
การเดินเรือ 3
3(3-0-6)
912415
การเดินเรือ 5
3(3-0-6)
906422
ระเบียบปฏิบัตฉิ ุกเฉินและการควบคุม
3(3-0-6)
ความเสียหาย
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917211
การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
917421
สัมมนา
1(0-2-1)
909411
สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
2(2-0-4)
909451
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
3.2.2 อาจารยประจํา
(1) นายกวี รักสอน
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2549
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
901311
กฎหมายพาณิชยนาวี
901312
กฎหมายทะเล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
901342
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
901351
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส

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

(2) นายวิศรุต รักเรียน เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
909432
สัมมนา
1(0-2-1)
909411
สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917211 การจัดการการจัดหา
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ
909451 กรณีศกึ ษาทางโลจิสติกส
909452 การศึกษาอิสระ 1
3.2.3 อาจารยพิเศษ
(1) นายประมวล จันทรชีวะ
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520
น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2522
Cert. in Maritime Law U. of Southamton U.K., 2536
Cert. in the Law of Marine Insurance U. of Southamton, U.K., 2540
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
901341
การประกันภัยทางทะเล
3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
901342
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

3(3-0-6)

(2) นายณัฐเติมพงศ วายุสวุ รรณวิทย เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ MPPM, NIDA, 2543
Ph.D. (Marine & Environmental Study) Kagoshima University, Japan,
2538
ตําแหนงทางวิชาการ ไมมี
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมมี
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
903431
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
907411
การจัดการดานการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)
โดยที่ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุม วิชาเอกเลือกแตในทางปฏิบัติแลวจะใหนิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนรายวิชานี้เวนแตกรณีที่นิสิตมีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเปนการ
อนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎี
และหลักการมากยิ่งขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรูท ี่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยาง
เหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคปลาย ชั้นปที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ไมมี
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
5.2 ผลการเรียนรู
5.3 ชวงเวลา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ดานบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธและการวางตัวใน
องคกรธุรกิจในบางรายวิชา
- ดานภาวะผูนาํ และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนิสติ ตองทํางานเปนกลุม และมี
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน
เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนสิ ิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนาํ
- มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมใน ชั้นเรียนและสง
งานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ
- ทักษะดาน IT
- นอกจากตองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนวิชาทั่วไปแลว ในหลักสูตรจะกําหนดใหเรียน
รายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับ โลจิสติกส
- รายวิชาที่มกี ารนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการเรียนรูดว ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมใหนิสิตเรียนรูดว ย
ตนเอง โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
คณะกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชัน้ เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ ตองฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปน
ตน นอกจากนีอ้ าจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดแี กนิสิตรวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ัยและความพรอมเพรียงของนิสติ ในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส
(2) สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกสได
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก
เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ของโลจิสติกส
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
24

มคอ.2
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม
(3) มีความใฝหาความรู
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
โดยเริ่มตนจากปญหาที่งายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
(3) ใหมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนวิธีการแกปญหาใน
สถานการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
เปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการ
สื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน
(3) มีความรูพนื้ ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณ
ตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการ
นําเสนอตอชัน้ เรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น และแบบไมมคี าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ
F ซึ่งคิดเปนคาระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ
1.2 การใหคะแนนแบบไมมคี าระดับขั้น ในบางรายวิชา เชน สหกิจศึกษาจะใหคะแนน
เปน S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแตงตัง้ กอนประกาศผลสอบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานิสิตปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยตะวันออก โดยมี
หลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้
3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมสี ิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต
ครบตามหลักสูตร และไดคา ระดับขั้นเฉลีย่ สะสมไมนอยกวา 2.00
3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ ม
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้น
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้น
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
รายละเอียดของขอบังคับวาดวยการศึกษาดูจากภาคผนวก
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเขาใจ
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม
1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรม
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย
ใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
(2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่อิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน
โดยอยางนอยตองอบรมปละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น
ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจยั เปนตน
(2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
(3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูทมี่ ีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรับผิดชอบ
โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของคณะโลจิสติกสและคาใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยซึง่ เปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกีย่ วของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น
ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษทีเ่ ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครือ่ งฉายสไลด เปนตน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาทีป่ ระเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มเี จาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง
และความตองการใชสื่อของอาจารยดว ย
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาโลจิสติกสหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสาํ หรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกสกําหนด
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึง่ หนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอน ทั้ง
รายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีวุฒกิ ารศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยาง
นอยคนละ 6 ชั่วโมงตอป
กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจยั นอกจากจะทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยแลว
ยังตองทําวิจัยรวมกับคณาจารยดวย
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสติ ทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนสิ ิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours)
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนิสติ
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาโลจิสติกสนั้น จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสนั้นสูง
มาก กลาวคือในชวง 10 ปขางหนาจะมีความตองการกําลังคนโลจิสติกสปละประมาณ 30,000 คน
อยางไรก็ตาม คณะก็จะตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ใหมาก
ที่สุด
สําหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตะวันออก ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพึงพอใจบัณฑิตโดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
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5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3
และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่แี ลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.5
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการฝกงานสหกิจศึกษา
14. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวารอยละ 50
15. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 85
หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการทีจ่ ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
การอภิปรายโตตอบจากนิสติ การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ
การสอน และการใชสื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดําเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
อาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเปนรายบุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุมกอน
นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบณ
ั ฑิต
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในแตละปปรากฏ
ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข 5)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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เอกสารแนบ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

1
2
3
4
5

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยตะวันออกวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการในแตละป
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หมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาภาษาอังกฤษ
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
222101 ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

English I

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใช
สื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
222102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้น
กวารายวิชา 3212101 English I เพื่อใชสอื่ สารในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
222103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้นกวา รายวิชา 3212102 English II
222104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้นกวารายวิชา 3212103 English III
2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
English for Humanities and Social Sciences

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางเฉพาะทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศตางๆ รวมทั้งการคนควาและ
นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของ เพื่อการประยุกตใชในสาขาวิชาชีพและการศึกษาตอในอนาคต
222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Careers
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การฝกฟง – พูด บทสนทนาที่ใชในงานอาชีพโดยใชคําศัพทและสํานวนที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
3. วิชาภาษาไทย
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแกบริบทและสถานการณทั้งในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ
วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(2-2-5)

Information and Communication Technology

ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
บริการและโปรแกรมประยุกตที่สําคัญในเครือขายอินเทอรเน็ต หลักและวิธีการคํานวณโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาวิธีการในการแกปญหา การนําไปใช กฎหมายและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาดานมนุษยศาสตร
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ

2(2-0-4)

Integrated Humanities

การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากย เกี่ยวกับการแสวงหาคุณคาและความหมายของ
ชีวิตมนุษยในมิติตางๆ ไดแก ความจริงทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความ
เปนไปของชีวติ ของมนุษย ความสําคัญของความรูที่มีตอชีวิต และการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง
ๆ จริยธรรมในชีวิตประจําวันที่มีตอตนเอง ผูอื่นและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนถึงการฝกใช
เหตุผลในชีวิตประจําวัน
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Art and Culture

ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาที่ของศิลปะ ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดสุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของ
ศิลปะทางดานทัศนศิลป ดนตรี ศิลปการแสดง และวรรณศิลป
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วิชาดานสังคมศาสตร
224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ

3(3-0-6)

Integrated Social Sciences

การพัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ ฝกฝนคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม
รวมถึงการประสานความรูเขากับชีวิตจริงในมิติตาง ๆ ของความสัมพันธทางสังคม ไดแก การเมือง
กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและปญหาสังคม เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ ภาวะผูนํา
การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงเอกลักษณ ความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน
วิชาดานคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2(2-0-4)

Natural Resources and Environment Management

สถานการณและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยการ ใชพลังงาน สิ่งแวดลอมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ปรับแตงพันธุกรรม จริยธรรมและกฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
302102 คณิตศาสตรทั่วไป
2(2-0-4)
General Mathematics

คณิตศาสตรการเงิน หลักการแกปญหาและวิธีการใชเหตุผล และคณิตศาสตร
นันทนาการ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรที่เจาของกิจการทางการคานําไปใชใน
กิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักของเหตุผล วิธีการใชเหตุผล และการ
วิเคราะหความสมเหตุผล ซึ่งจะสามารถนําไปใชเปนหลักในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ในการดํารงชีวิต
รวมทั้งใหมกี ารฝกฝนในดานปฏิภาณ ไหวพริบ และฝกความรอบคอบในการคิด และมองแงมุมที่
หลากหลาย
วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม

1(1-0-2)

Holistic Health Promotion

แนวคิดสุขภาพองครวม หลักการสรางเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
700101 สังคมสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย

1(1-0-2)

Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
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มคอ.2
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของเครือขายสังคมที่มีตอภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต
851110 การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health

ศาสตรเบื้องตนของการฝกออกกําลังกาย เพือ่ เสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพ
ปจจัยทีจ่ ะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสมรรถภาพ การดูแลน้ําหนักตัวใหไดมาตรฐาน การเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

2(2-04)

General Knowledge on Business

ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี
การเงิน การตลาด การผลิต การนําเขา การสงออก การคํานวณทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
208121 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management

แนวคิดตางๆ ในหลักการบริหารธุรกิจ หนาที่ในการบริหาร การวางแผน
การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การนํา การบังคับบัญชา การจูงใจ การติดตอสื่อสาร การ
สรางทีมงาน การทํางานเปนทีม การควบคุม และพฤติกรรมของบุคคล กลุม และองคการ ปญหา
ตางๆ ทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
208211 กฎหมายธุรกิจ
Business Law

ศึกษาหลักกฎหมายแพงเกีย่ วกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพยสิน
หลักกฎหมายพาณิชยเกีย่ วกับเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เชาทรัพย เชา
ซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ให ค้ําประกัน ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา จํานํา จํานอง บัญชี
เดินสะพัด ตั๋วเงิน กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจที่สําคัญตั้งแตกอตั้ง การจดทะเบียน การขอ
อนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ การดําเนินงาน การเลิกกิจการ
208231 ภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
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มคอ.2
ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรไทย ภาษีสรรพากร ภาษีทองถิ่น ภาษี
อื่นที่ควรรู บทลงโทษ และแนวคิดในการวางแผนภาษีอากรเพื่อเสียภาษีใหถูกตอง
209201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing

ความหมายและความสําคัญของการตลาดตอธุรกิจ พื้นฐานตางๆ ทางการตลาด
เกี่ยวกับแนวคิด สถาบัน หนาที่ สิ่งแวดลอม ที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบงสวนตลาด ตลอดจนสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ
การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
213212 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance

สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตน รวมถึงหนาที่ทางการเงิน การ
เปรียบเทียบ โดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตาง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการ
วิเคราะหฐานะการเงิน ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนินการ
214112 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting

ศึกษาถึงลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทํา
เอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นตน สมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทํางบทดลองการ
ปรับปรุงและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทํางบการเงิน สําหรับกิจการพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน การอานรายงาน
ทางการเงิน
222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(2-0-4)
Business English

การอานขอความภาษาอังกฤษทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจ ความหมายของศัพท
และสํานวนทีใ่ ชในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนรายงานทางธุรกิจอยางสั้น
3(3-0-6)
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
Calculus for Economics I

ฟงกชันและกราฟของฟงกชนั ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชนั อดิสัย การประยุกตของอนุพนั ธ เชน สมการของเสน
สัมผัสและเสนตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ การหาคาสูงสุด-ต่ําสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดย
พิจารณาจากอนุพันธ โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด ฟงกชันรายได ฟงกชันรายจาย และฟงกชันกําไร
อินทิกรัลไมจาํ กัดเขตและ การประยุกต การอินทิเกรตฟงกชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรต เชนการ
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มคอ.2
อินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตโดยการทําเปนเศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชนั รากที่สอง
อินทิกรัลจํากัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส
3(3-0-6)
302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
Calculus for Economics II
บุรพวิชา : 302113

แบบที่กําหนดคาไมได และกฎของโลปตาล อินทิกรัลไมตรงแบบ การ
ประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาพื้นที่ ปริมาตร คาเฉลี่ยของฟงกชัน ความนาจะเปน การ
ประมาณคาอินทิกรัล ลําดับและอนุกรมฟงกชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพนั ธ
312201 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Statistics

ความรูเบื้องตนทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย
วิชาเอกบังคับ
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

3(3-0-6)

Insurance on Transport Industry

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล ผูใหบริการ โลจิ
สติกส ผูนําเขาสงออก เปนตน เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขต
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่เกีย่ วของ
901351 กฏหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics

กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส เชน การจัดซื้อจัด
จางสําหรับสินคาและบริการ การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวาง
ประเทศ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและ
การสงออกสินคา การจัดเก็บของในคลังสินคาและเทอรมินัล เปนตน
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
Transport Economics

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของการขนสง ทั้ง การขนสงทางอากาศ การขนสงทาง
บก และการขนสงทางน้ํา การจัดการอุปสงคและอุปทาน แนวคิดของการกําหนดราคาและการลงทุน
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มคอ.2
การวิเคราะหทางดานการเงินและการตลาด การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจัดการการ
ขนสง กรณีศึกษา
3(3-0-6)
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy

กฎเกณฑ สวนประกอบและรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ เกมสทางธุรกิจที่มีผู
เลนพรอมกัน เกมสทางธุรกิจแบบมีลําดับขัน้ ของการตัดสินใจ ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบเชิงกล
ยุทธในการเขาสูตลาดในลําดับที่แตกตางกัน ธุรกิจที่มีความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทาง
ธุรกิจแบบผสม วิธีการปกปองและการยึดอํานาจทางการตลาด การเลนเกมสทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจํานวนครั้ง
3(3-0-6)
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

การบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแต ประวัติ วิวัฒนาการ แนวคิด ปจจัย
แวดลอมทั้งทีอ่ ยูภายในและภายนอกองคกร กลยุทธและเทคนิควิธี การบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแต
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การ
วิเคราะหและประเมินคางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ ตลอดจน
แนวโนมและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport

ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละรูปแบบไดแก การขนสงทางน้ํา การ
ขนสงทางบกและการขนสงทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ
โครงขายการขนสงและการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนสง การขนสงตอเนื่อง โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบที่ชว ยในการดําเนินการการขนสง
หลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ กรณีศกึ ษา
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
Freight Transport and Distribution

การบริหารและการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการ
ตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและ
การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการสงและการ
กระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
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มคอ.2
วิธีการใชระบบสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนทางดานโลจิ
สติกส ระบบที่ ใชสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชในระดับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปลี่ยนขอมูล
ทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ผลกระทบของ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศที่มีตอองคกรที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operations Management

การศึกษาและวิเคราะหเกีย่ วกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต
กลยุทธดานการบริหารการจัดการผลิตและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย
การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อ การควบคุมสินคาคงคลัง การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ
ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแกไขปญหาการผลิต
908441 วิธีวจิ ัยธุรกิจ
2(2-0-4)
Business Research Methodology

ความหมายและความสําคัญของการวิจยั ทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจยั การเขียน
เคาโครงการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัย การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะห
ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัย
1(0-2-1)
909432 สัมมนา
Seminar

วิเคราะห วิจารณ และนําเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส โดยคนควาจากวารสาร
และเอกสารทางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของ
3(3-0-6)
917211 การจัดการการจัดหา
Procurement Management

ระบบการจัดซื้อทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซื้อในการ
บริหารโซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการ
จัดการของซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซื้อ กรณีศกึ ษา
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging

ฟงกชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหบี หอ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การ
เลือกใชอุปกรณในการลําเลียง และขนยายอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตนทุน
ของบรรจุภัณฑ
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917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

หลักการและการดําเนินการของโลจิสติกสในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ
อุปทานและแนวคิดการบริหารโซอุปทาน การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การบริหารโซ
อุปทานทั่วโลก
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Demand and Inventory Planning

โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะของปญหาสินคาคงคลัง เทคนิคการ
พยากรณความตองการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมระดับสินคาคงคลัง
การตรวจนับสินคาคงคลังในรูปแบบตางๆ การคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Design and Operations

ออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา
อุปกรณการจัดเก็บและการยกขนสินคา การออกแบบพืน้ ที่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ขั้นตอน
การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียน
ของสินคา การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management

วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธดานการจัดการโซอุปทาน การไหลเวียน
ของพัสดุและสต็อก คลังสินคาและการกระจายสินคา กลยุทธการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการโซอุปทาน การจัดองคกรและวางแผนสําหรับโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทานระดับ
สากล แนวโนมเกี่ยวกับโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
วิชาเอกเลือก
903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
International Trade and Policy

3(3-0-6)

ทฤษฎีทางการคาและนโยบายทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนและการ
โยกยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศ ขอตกลงและกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ ความสําคัญของการคาระหวางประเทศตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคา
903351 การตลาดการบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
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แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกตางจากลักษณะของสินคาทั่วไป
รวมทั้งความแตกตางระหวางการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินคาและบริการ การสรางแผนผัง
เพื่อแสดงกระบวนการใหบริการระหวางผูใหบริการและลูกคา เขาใจเกี่ยวกับคุณคา ความภักดีของ
ลูกคา การรักษาลูกคา การกูบ ริการเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ การจัดวางตําแหนงและการ
แบงสวนตลาด กลยุทธการตั้งราคาสําหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานสความตองการของลูกคา
และความสามารถในการใหบริการและเขาใจการกําหนดกลยุทธและการประยุกตใชกลยุทธในการ
จัดการการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
904351 ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
Transport Safety and Environment

บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการขนสง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะหปญหาและการ
ประเมิน การควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม
ในการจัดการดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
909411 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
Cooperative Education

บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่
ใหความรวมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
Logistics Case Studies

กรณีศึกษาตางๆที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
นิสิตจะไดเรียนรูจากประสบการณ วิเคราะห และอภิปรายกรณีศกึ ษาทางโลจิสติกสตางๆทั้งที่ประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว
3(0-9-0)
909452 การศึกษาอิสระ 1
Independent Study I

นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจ โดยมีขอบขายที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
909452 การศึกษาอิสระ 2
3(0-9-0)
Independent Study II

นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจ โดยมีขอบขายที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นอกเหนือจากการศึกษาอิสระ 1
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงทีต
่ ั้งเชิงกลยุทธ
Strategic Location Decisions

3(3-0-6)

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกตําแหนงที่ตั้งทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือก
ตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการไหลของอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาหรือการบริการ
ผานในโครงขายการตัดสินใจ แบบจําลองการตัดสินใจและวิธีการหาตําแหนงที่ตั้งทีด่ ีที่สุด เชน การ
หาตําแหนงทีต่ ั้งของรานคาปลีก ซุปเปอรสโตร คลังสินคา หรือ ศูนยกระจายสินคา เปนตน การ
วิเคราะหกรณีศึกษา
917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics

ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชนั ที่
เกี่ยวของกลยุทธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคา
อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกีย่ วของในการ
จัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวของ
3(3-0-6)
917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน
Performance Measurement in Supply Chain

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวัด
ที่ดี การประยุกตใชเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสรรถนะของโซอุปทานโดยรวมเชน เครื่องมือการ
วิเคราะหกระบวนการ การวิเคราะหเชิงสถิติ บัลลานสกอรการด การเปลี่ยนประยุกตเพื่อความเปนเลิศ
(Benchmarking) ตนทุนกิจกรรมทางบัญชี (ABC) เปนตน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับปรุง
สมรรถนะและการนําเอาตัวชี้วัดมาประยุกตเพื่อสรางและจัดการโซอุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส
Quantitative Methods for Logistics Management

การนําเครื่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการจัดการและแกปญ
 หาโล
จิสติกส ประกอบดวย กําหนดเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการขนสง ปญหาการมอบหมาย
งาน ปญหาการหาคาต่ําสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ
917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics I

ศึกษาหัวขอพิเศษที่จะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส ตามที่คณะ
กําหนด
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917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2
Selected Topics in Logistics II

2(2-0-4)

ศึกษาหัวขอพิเศษที่จะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส นอกเหนือจาก
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1 และเปนไปตามที่คณะกําหนด
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หมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ
อาจารยประจําหลักสูตร
(1) นายทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ
งานวิจัยและบทความตางๆ
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National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand.
3. Theppitak, T. 1998, "The Effect of Leaderships on the Organizational Restructuring",
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4. Theppitak,T. 2004, Telecom Australia (B) : Managing a Strategy/Culture Relationship",
National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand.
5. Theppitak, T. 2002, A Case Study of Australian Steel Company Limited :System
Thinking - Managing Change through Soft System Methodology, The Journal of Science,
Technology and Humanities, vol. 1, No. 2, 2003.
6. Theppitak, T. 2003, Performance Measurement System in Supply Chain Activities, The
3rd Industrial-Academic Annual. Conference on Supply Chain and Logistics Management,
Bangkok, Thailand.
7. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ "การวัดสมรรถนะ" Intertransport Logistics Journal ปที่ 3 ฉบับที่ 58,
16-31 มีนาคม 2546
8. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ "การจัดการหวงโซอุปทาน" Intertransport Logistics Journal ปที่ 3
ฉบับที่ 59, 1-15 เมษายน 2546
9. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ อารีย พิจติ กลาเอี่ยม จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช ธิติ ติ่งหมาย ธวัช มี
ลองลอย 2003 การวิจยั ศึกษาแนวโนมและทิศทางเกี่ยวสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
คนประจําเรือ วิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
10. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษและคณะ การศึกษาโครงการสํารวจวิจยั ความพึงพอใจของผูใชบริการ
การทาเรือแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2547
11. บทความเรื่องการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ของวารสารสมาคมไทยโลจิสติกส
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15. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”,
Contributed and proceeding in The 11th International Symposium on Logistics (11thISL)
conference, Beijing, China.
16. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”, The
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
z ความรับผิดชอบหลัก | ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3. ทักษะ
ทางปญญา
3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

1

2

3

4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z

|

z

z

|

|

|

|

|

|

|

z

z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z

z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z

z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z

|

|

|

|

z

z

z
|

z
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน

2. ความรู

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
หลักการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
ภาษีอากร
หลักการตลาด
การเงินธุรกิจ
การบัญชีการเงิน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
สถิติเบื้องตน
วิชาเอกบังคับ
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

2. ความรู

1

2

3

4

|

z

|

|

z

z

3

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

3

1

z

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

z

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

|

z

|

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

z

|

|

z

|

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

z

|

z

|

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

z

z

|

|

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

|

z

z

|

|

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

z

|

|

|

|

|

z

|

|

|

|

z

|

z

|

z

|

z

|

|

|

z

|

z

|

z

|

z

|

z

|

|

|

z

|

z

|

z

|

z

|

z

|

|

|

z

|

z

|

z

|

z

z

z

|

z

|

|

z

|

z

|

|
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2

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

2

|

1

3. ทักษะ
ทางปญญา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

z

|

|

z

z
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z
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|
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|

|

z

|

z

z

z

|

z

|

|

|

|

|

z

z

z

|

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z

|

|

z

z

|

z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z

z

z

|

z

z

z

|

|

|

|

|

|

|

z

|

|

|

|

z

z

z

|

z

z

z

|

|

|

|

z

|

|

z

|

|

|

|

z

|

z

z

z

z

z

|

|

|

|

z

|

z

|

|

|

|

|

z
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z

z

z
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|
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|
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|
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z
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z
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z

|

|
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|
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|

|
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z
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z

|

|
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|

|
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z
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z

z
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z

z
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|

|

|

z

|

|

z

|

รายวิชา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส
เศรษฐศาสตรการขนสง
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
การขนสงและการกระจายสินคา
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โลจิสติกส
การจัดการดานการปฏิบัติการ
วิธีวิจยั ธุรกิจ
สัมมนา
การจัดการการจัดหา
การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

z

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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3. ทักษะ
ทางปญญา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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|

|

|

z

|

|

z

|

z

|

|

z

z

z

z

z

z

z

|

|
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|

|

|

|

z

|

|

z

|

z

|

|

z

z

z

z

z

z

z

|

|
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|
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|
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|

|

|

|

|

|

|

z

|

z

z

z

z

z

z

|

z

|

|
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|
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|

|
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|

|
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|
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|
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|

รายวิชา
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
วิชาเอกเลือก
การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
การตลาดการบริหาร
ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
สหกิจศึกษา
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
การศึกษาอิสระ 1
การศึกษาอิสระ 2
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

|
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3. ทักษะ
ทางปญญา

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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|

|
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|
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|
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|
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|
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|
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รายวิชา
โลจิสติกสระหวางประเทศ
การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน
การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิ
สติกส
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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3. ทักษะ
ทางปญญา

ผลการเรียนรู
(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆ มาอางอิงได
อยางเหมาะสม
(3) มีความใฝหาความรู

1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวนิ ัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
(2) แสดงความชื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ

2. ความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีไปประยุกต
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของและนํามาใชเปน
พื้นฐานของโลจิสติกส

5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
นําเสนอ
(3) ใชความรูท างคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ

3. ทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียน
มา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได
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(4) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

63
หมายเลข 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

๗.

๘.
๙.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
¯
¯
¯
¯
¯
การดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
¯
¯
¯
¯
¯
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
¯
¯
¯
¯
¯
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
¯
¯
¯
¯
¯
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
¯
¯
¯
¯
¯
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี)
¯
¯
¯
¯
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
¯
¯
¯
¯
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
¯
¯
¯
¯
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
¯
¯
¯
¯
¯
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๑๐.

๑๑.

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
¯
¯
¯
¯
¯
รอยละ ๕๐ ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
¯
¯
คะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
¯
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕ ผานการฝกงานสหกิจศึกษา
¯
¯
มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ
¯
¯
¯
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป
¯
ไมนอยกวารอยละ ๘๕

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพือ่ การยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัว
บงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอ เนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้
เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
---------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก .
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส .
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยเปนวิชาเอกบังคับ
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
สิงหาคม ๒๕๕๑

๑
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
- เพื่อเขาใจถึงความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
- เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
- การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการขนสงและการกระจาย
สินคาดวยกรณีศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการขนสงและการ
กระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ขอดีขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

๓ ชั่วโมงตอสัปดาห

ไมมี

ไมมี

๖ ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- จัดใหนิสิตพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง โดยอาจารยจะแจงวัน
เวลาใหนิสิตทราบ

๒
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- การสรางความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน
๑.๒ วิธีการสอน
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม
- กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
- ใหมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซือ่ สัตยในการสอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- รอยละ ๙๐ ของนิสิต เขาเรียนตรงเวลา
- รอยละ ๙๕ ของนิสิต ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด
- ไมมีการทุจริตในการสอบ
๒. ความรู
๒.๑ ความรูทตี่ องไดรับ
- มีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส
- นําหลักการดานเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
พื้นฐานเพื่อการเรียนรูหลักการทางโลจิสติกส
๒.๒ วิธีการสอน
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในชัน้ เรียน
- การใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณและประเมินโครงการ
- นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปนรายงานตลอดจนนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยขอเขียน และการประเมินผลจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากาการมีสวนรวมในชั้นเรียน

๓
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๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางการขนสงและกระจายสินคา และแกปญหาเหลานั้นได
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษา
เพื่อการอางอิง
๓.๒ วิธีการสอน
- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาที่มผี ูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวม
การคนควาจากฐานขอมูล
- เชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่ น เรียนรูรวมกัน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชัน้ เรียน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกที่ดี โดยมีการสลับกันเปนหัวหนา
กลุมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ วิธีการสอน
- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเปนกลุม หรือโครงงาน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- โครงงานที่มอบหมายจะมีสวนที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน การบริหารและการ
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา โดยใชการจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการ
ขนสงและการกระจายสินคา
๕.๒ วิธีการสอน
- มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพื่อเนนใหนสิ ิตใชภาษาที่
ถูกตอง ชัดเจนและกระชับ
๔
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- ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิตจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
- ในการเสนอนั้นจะตองใช PowerPoint
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานที่ตองวิเคราะหเชิงปริมาณ
- ประเมินจากภาษาทีใ่ ชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา
๒
- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่
มีผลตอระบบขนสง
๓
- การพยากรณปริมาณความตองการ การ
ขนสง
๔-๕ - ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการ
ขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ
๖-๗ - แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา
๘
๙-๑๑
๑๒

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
๓
บรรยาย, ถาม-ตอบ
PowerPoint
๓
บรรยาย, ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา, ถาม-ตอบ
๓
บรรยายโดยใช
PowerPoint
๖
บรรยาย, ถาม-ตอบใช
คอมพิวเตอรวเิ คราะห
๖
บรรยาย, ใหนสิ ิตฝก
วิเคราะหปญหา, แสดง
ความคิดเห็น
- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
๓
บรรยายและใหนิสิตฝก
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
แกปญหา
- การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทาง
๙
บรรยายและมีแบบฝกหัด
ในการขนสงและการกระจายสินคา
ใหนิสิตทํา
- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
๓
ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
และการกระจายสินคา
กลุม, นําเสนอในชั้นเรียน

๕

ผูสอน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน

ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๓-๑๔ - กรณีศกึ ษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา
๑๕

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
๖
บรรยายและมีกรณีศึกษาให วิทยากร
นิสิตไดศึกษาและรวม
พิเศษ
แสดงความคิดเห็น
- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
๓
ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน ไพโรจน
รายบุคคล
รวม
๔๕

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการ
ผลการ
เรีเรียยนรู ้

กิจกรรมการประเมิน (เชน
การเขียนเรียงความ การ
ทดสอบยอย โครงงาน
กลุม การสอบปลายภาค)

(๑)

งานที่ไดรับมอบหมาย

(๒)
(๓)
(๔)

สอบกลางภาค
รายงานกลุม
สอบปลายภาค

๓ ๖ ๑๐ และ ๑๔

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค
๒๐

๘
๑๒
๑๖

๓๐
๒๐
๓๐

กําหนดการประเมิน
(สัปดาหที่)

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ไพโรจน เราธนชลกุล. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๙๐๔๓๘๘ การขนสง
และการกระจายสินคา.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณกร อินทรพยุง. (๒๕๔๘). การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส.
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อรุณ บริรักษ. (๒๕๔๙). Logistics Case Study in Thailand ๔, Transport Logistics
Management.
กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย.
๖

มคอ.๓

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Ballou, R.H. (๑๙๙๒). Business Logistics Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bowersox, D.J. & Closs, D.J. (๑๙๙๖). Logistical Management: The Integrated Supply Chain
Process. New York: McGraw-Hill.
Chopra, S. & Meindl, P. (๒๐๐๗). Supply Chain Management: Strategy, Planning &
Operation.
Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
McKinnon, A., Button, K. & Nijkamp, P. (๒๐๐๓). Transport Logistics. Northampton,
Massachusetts: Edward Elgar.
Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (๒๐๐๖). The Handbook of Logistics and Distribution
Management. ๓rd ed. London and Philadelphia: Kogan Page.
Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (๒๐๐๒). Innovations in Freight Transport. Southampton,
Boston: Wit Press.
๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด
- www.science-direct.com
๕. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ
- การประยุกตใชโปรแกรม Excel เพื่อจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและ
การกระจายสินคา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ใหนิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู
ที่ไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินโดยภาควิชาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารยในภาควิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผสู อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
๗
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การสอนควรมีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกันหา
แนวทางแกไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผสู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผสู อนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา เสนอตอที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพือ่ ใชในการสอนครั้งตอไป
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา
๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
๖ (๐-๓๐-๐)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เปนวิชาเอกเลือก
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผูรับผิดชอบ
วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ
- อาจารยที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.ณกร
อินทรพยุง
๒. ดร.ไพโรจน
เราธนชลกุล
๓. นายวิรัช
คารวะพิทยากุล
๕. ภาคการศึกษา ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
เปนเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือ ๑๖ สัปดาห ในชั้นปที่ ๔
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม ครัง้ ลาสุด
กุมภาพันธ ๒๕๕๒
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ซึ่งจะทําใหนสิ ิตมีทั้งความรูและประสบการณที่พรอมจะเขาสูอาชีพได
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
วิชาสหกิจศึกษา จะเปนการจัดใหนิสิตไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอันจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง
๑
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ภาคปฏิบัติ เพือ่ เตรียมใหนักศึกษาพรอมทีจ่ ะปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
๑. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
นิสิตจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการที่เขาไปฝกงาน
เชน การตรงตอเวลา ความซือ่ สัตย การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร การเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการเปนตน
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
นิสิตฝกปฏิบัติงาน โดยนําความรูไปประยุกตใช สังเกตและพัฒนาตนเอง
ในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
การฝกงานแบงเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศกอนฝกงาน เปนขั้นตอนการทบทวนความรู ความเขาใจ
นโยบาย การวางตน และเตรียมความพรอมกอนฝกงาน
๒. การฝกงาน นิสิตฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา ๑๖ สัปดาห โดยมี
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการใหการนิเทศ
๒.๑ การสัมมนาระหวางฝกงาน นิสิตรวมสัมมนาในมหาวิทยาลัยประมาณ
สัปดาหที่ ๔ หรือ ๕ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา กระบวนการ
ฝกงาน และสรางความมั่นใจในการฝกปฏิบัติงาน
๒.๒ อาจารยนิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศในสถานประกอบการ
ประมาณ ๑- ๒ ครั้ง
๓. การสัมมนาหลังฝกงาน เปนการสัมมนาเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ การเรียนรูที่ไดจากการฝกงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- รายงานที่นิสิตจัดทําขึ้นระหวางการฝกงาน
- การประเมินโดยสถานประกอบการ
- ประเมินโดยคณาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา และอาจารยนิเทศก
- ประเมินจากพัฒนาการของนิสิต
๒
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๒. ความรู
๒.๑ ความรูทจี่ ะไดรับ
ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเปนการบูรณาการความรูที่
เรียนมาทั้งหมดในชั้นเรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยไดรับการแนะนําจากบุคลากร
ของสถานประกอบการ และมีอาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถพัฒนาความรูใน
เชิงบูรณาการไดเปนอยางดี
๒.๓ วิธีการประเมินความรูที่ไดรับ
- ประเมินจากการมีสวนรวมครบทุกขั้นตอนในการฝกงาน
- ประเมินจากรายงานที่นิสิตนําสงเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทําขณะฝกงาน (ถามี)
- ประเมินจากพัฒนาการของนิสิต
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- มีความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานได
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา
การปฏิบัติงานจริงเปนกระบวนการทีจ่ ะพัฒนาทักษะทางปญญาไดเปนอยางดี
๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปญญาที่ไดรับการพัฒนา
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทําขณะฝกงาน (ถามี)
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในสถานประกอบการ
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถเหลานี้
๓
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถปฏิบัติงานกับ
ผูรวมงานในสถานประกอบการได รูจักการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตและ
ความสามารถ
ในการรับภาระความรับผิดชอบ
ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
๕. ทักษะการวิเคราะหการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการคิดคํานวณและการสื่อสารที่ควรมีการพัฒนา
- สามารถคิดอยางมีระบบ และมีเหตุผลในการคิด
- สามารถสื่อสารดวยการรายงานทั้งเปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาทักษะ
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในองคกร การมีสวนรวมในกิจกรรมที่สถาน
ประกอบการจัดขึ้น
๕.๓ วิธีการประเมิน
- รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ผลการประเมินของอาจารยนิเทศก
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให
ความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอ ยางเปนระบบรวมกันโดยเริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติ
งาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัตงิ านทางดานการจัดการโลจิสติกส
๒. กิจกรรมของนิสิต
๒.๑ นิสิตเลือกสถานประกอบการตามรายชื่อที่คณะฯ กําหนด
๒.๒ ปฐมนิเทศนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน
๒.๓ นิสิตกลับมาสัมมนาในมหาวิทยาลัย รวมกับอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา
เพื่อทราบประสบการณ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาดานการฝกปฏิบัติงาน
๒.๔ นิสิตจัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกงาน
๒.๕ สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยของคณะฯ
๔
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๒.๖ รวมปฐมนิเทศ สัมมนากอนระหวางและหลังฝกปฏิบัติงาน
๒.๗ จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน
๒.๘ เรียนรูวิธกี ารทํางานในสถานประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่นิสติ ไดรับมอบหมาย
๓.๑ หัวขอเรื่อง ใหจดั ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ กรณีศกึ ษาตามที่สถานประกอบการกําหนด
๓.๒ กําหนดสง
ใหสงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศกึ ษา จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานพี่เลี้ยง หรือ
พนักงานของสถานประกอบการที่ดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต
๔. การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนิสติ
๔.๑ อาจารยจากคณะฯ ไปนิเทศในสถานประกอบการ และพรอมกับสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตจากผูกํากับการปฏิบัติงานหรือพนักงานพีเ่ ลี้ยง โดยจะมีการ
นิเทศ ๑-๒ ครั้ง
๔.๒ จัดสัมมนาหลังฝกงานสหกิจศึกษา เพื่อดูความเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมใน
ดานการมีสวนรวม การแสดงออก การใชภาษาไทยที่ถูกตอง เปนตน
๔.๓ ตรวจสอบจากรายงานที่นิสิตนําสง โดยพิจารณาจากการแสดงออกซึ่งความรู
และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ขณะฝกงาน
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
พนักงานพี่เลี้ยง ในสถานประกอบการทีด่ แู ลการฝกงานของนิสิต จะมีหนาที่ดแู ล
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
วางตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ประเมินผลการฝกงานโดยติดตาม
พัฒนาการของนิสิต ทั้งในดานความรูความสามารถในการเรียนรูงานและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกร
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ในการดําเนินการ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา และเปนอาจารยนิเทศ ตลอดจนดําเนินการทีเ่ กี่ยวกับการ
ฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ ติดตอขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตไปฝกงาน
๕
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๖.๒ จัดใหนิสิตสมัครเขาฝกงานตามสถานประกอบการ
๖.๓ กรรมการรวมกับผูแทนของสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อไป
ฝกงานตามสถานประกอบการตางๆ
๖.๔ จัดปฐมนิเทศกอนฝกงานเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนิสิต
๖.๕ จัดสัมมนานิสิตในระหวางการฝกงานและภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
๖.๖ ไปนิเทศนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนชวยแกปญหาหากมี
๖.๗ ตรวจรายงานหรือกรณีศึกษา ตลอดจนประเมินผลการฝกงาน
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
มีคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา จะทําหนาทีใ่ หการปรึกษาและ
คําแนะนําแกนิสิตตลอดเวลา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานประกอบการ
๘.๑ ที่พัก นิสิตจัดหาทีพ่ ักเอง
๘.๒ การเดินทาง นิสิตเดินทางปฏิบัติงานดวยตนเองกรณีที่สถานประกอบการ
มีรถรับสงพนักงานของสถานประกอบการนิสิตก็จะเดินทางไปกับรถของสถานประกอบการ
๘.๓ วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ใชของสถาน
ประกอบการที่สถานประกอบการจะจัดให
๘.๔ อื่นๆ
- เบี้ยเลี้ยง สถานประกอบการบางแหงจะจายเบี้ยเลี้ยงให บางแหงก็มี
สวัสดิการอาหารกลางวัน ประเด็นนี้เปนไปตามที่สถานประกอบการกําหนด
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อใหนิสติ ฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดย
พิจารณาเลือกสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส หรือมีกิจกรรมดานโลจิสติกสใน
สถานประกอบการนั้น และตองมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอที่จะใหนิสิตเรียนรูหรือได
ประสบการณจากการฝกในสถานประกอบการนั้น นอกจากนี้สถานประกอบการควรตั้งอยูในพืน้ ที่
ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและอาจารยนิเทศก
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๒. การเตรียมนิสิต
คณะจะมีการเตรียมนิสิตกอนออกฝกงาน โดยการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหความรู
ตางๆ เกี่ยวกับ วิธีการเขียนใบสมัครและจัดทําประวัติสว นตัว การมีมนุษยสัมพันธ การวางตัวใน
การเปนพนักงานของสถานประกอบการ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
สําหรับดานความรูนั้น นิสิตที่อยูชั้นปที่ ๔ ไดเรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาแลว และเรียน
รายวิชาเลือกไปสวนหนึ่ง จึงมีความรูเพียงพอที่จะไปฝกปฏิบัติในสถานการณจริงได
๓. การเตรียมอาจารยทีปรึกษา / อาจารยนเิ ทศ
อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาที่จะไปนิเทศ
นิสิตแลว จะตองมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษาเปนอยางดี นอกจากนี้ตองเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูดว ย ดังนัน้ ในการเตรียมการนัน้ จึงควรจัดฝกอบรมอาจารย
ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศกในเรื่องดังกลาวขางตน
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ประสานงานกับสถานประกอบการใหจดั พนักงานที่มีประสบการณเปนพนักงานพี่เลี้ยง
๕. การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ มีดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงจากการเดินทาง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได วิธีแกไขควรหา
สถานประกอบการที่อยูใกลกับบานหรือทีพ่ ักของนิสิต หรือใหนิสิตเชาหอพักอยูใกลสถานที่ฝกงาน ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดระยะทางในการเดินทาง
๕.๒ สถานประกอบการปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานกะทันหัน
บางครั้งสถานประกอบการที่ตกลงรับนิสิตเขาฝกงานแลว หรือมีการเปลี่ยนแปลง
การรับนิสิตอยางกะทันหัน ทั้งนี้อาจเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้นในการดําเนินการจึงตองมีการจัดหาสถานประกอบการสํารองไว
จํานวนหนึ่ง
หมวดที่ ๖ การประเมินนิสิต
๑. หลักเกณฑการประเมิน
ใชเกณฑการประเมิน โดยอิงพัฒนาการของนิสิตดังนี้
๑.๑ พัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การตรงเวลา การแสดงออกซึ่ง
ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน
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๑.๒ พัฒนาการดานความรู และทักษะทางปญญา
ประเมินจากความสามารถในการเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมาย ความละเอียดถี่
ถวนและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
๑.๓ พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธกับพนักงานของสถานประกอบการ และ
ความรับผิดชอบในงานหรือภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ พัฒนาการดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากการใชภาษาในสาขาวิชาการดานโลจิสติกสและทักษะที่เพิ่มพูน
ขึ้นของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนิสิตที่จะผานการประเมินในระดับ S ตองมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นในทุกดานที่กลาวตั้งแตขอ ๑.๑-๑.๔
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสติ
ใชวิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตในดานตางๆ ตามที่กําหนด
ในขอ ๑. และอาจพิจารณาจากงานที่นิสิตจัดทําในระหวางการฝกประสบการณ
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
โดยที่พนักงานพี่เลี้ยงจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนิสิตดังนั้นพนักงานพี่เลี้ยงจึงมี
สวนสําคัญอยางมากในการประเมินนิสิต ซึ่งพนักงานพีเ่ ลี้ยงตองสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยที่รับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
อาจารยที่ดแู ลนิสิตฝกงาน ตองเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของนิสิต จากสถาน
ประกอบการ และจากการเขารวมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนการตรวจรายงานของ
นิสิต
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต ควรจัดทําแฟมประวัติของนิสิตเปนรายบุคคล
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากการประเมินมีความแตกตางระหวางอาจารยที่ดแู ลกิจกรรมภาคสนาม กับ
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการควรจะไดมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยและพนักงาน
ของสถานประกอบการเพื่อรวมกันหาขอสรุป เพื่อจะไดผลการประเมินที่เห็นพองตองการของทั้ง
สองฝาย
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
(๑) นิสิต
นิสิตควรมีสวนรวมในการประเมินสถานประกอบการวาเปนสถาน
ประกอบการที่สามารถใหประสบการณแกนิสิตหรือไม และสถานประกอบการนัน้ ประกอบ
กิจกรรมตรงกับที่นิสิตเรียนมาหรือไม
(๒) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
ควรมีสวนรวมในการประเมิน หลักสูตรที่สงนิสิตไปฝกประสบการณวาไดจดั
องคความรูใหนิสิตไดเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาโลจิสติกสหรือไม
(๓) อาจารยทดี่ ูแลกิจกรรมภาคสนาม
ตองประเมินในภาพรวมวา สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม นิสิต
มีความพรอมที่เขาไปฝกงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ หรือไม
(๔) บัณฑิตใหม
ควรใหบณ
ั ฑิตใหมประเมินเกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณภาคสนามวา
ไดประโยชนเพียงใด เปนการสงเสริมใหมีประสบการณพรอมที่จะเขาสูอาชีพหรือไม
๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง
จากการประเมินในขอ ๗.๑ จะสามารถรวบรวมปญหาตลอดจนวิธีการแกไข เพื่อ
จักไดนําไปวางแผนปรับปรุงสําหรับการดําเนินการในครั้งตอไป
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก .
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส .
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution)
๒. รายวิชาทีต่ อ งเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผรู บั ผิดชอบอาจารยผูสอนและกลุมเรียน
- อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
เปดสอน ๑ กลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑
๕. สถานที่เรียน
- มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

๑
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ

จํานวน จํานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงที่ ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ไดสอน แผนการสอนหากมีความแตกตาง
ตาม
จริง
เกิน ๒๕%
แผนการ
สอน

- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา

๓

๒

เนื้อหาคอนขางงาย จึงสอดแทรก
เนื้อหาในหัวขอถัดไปเพิ่มเติม ซึ่ง
เนื้อหาจะตองมีการซักถามมาก

- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอระบบขนสง

๓

๔

หัวขอนี้คอนขางยาก นิสิตจึงมีขอ
สงสัยและซักถามมาก

- การพยากรณปริมาณความตองการการขนสง
- ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสง
และการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ
- แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา
- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
- การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา
- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา
- กรณีศกึ ษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา
- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ

๓
๖

๓
๖

๖

๖

๓

๓

๙

๙

๓

๓

๖

๖

๓

๓
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๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ใหระบุหัวขอและผลกระทบที่สําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนวามีผลตอผลการ
เรียนรูของรายวิชานี้อยางไร โดยใหระบุวิธแี กไขที่ไดดําเนินการไปแลวและทีจ่ ะตองดําเนินการตอไป
หัวขอที่ทําการสอนไม
ผลตอผลการเรียนรูข องรายวิชานี้
วิธแี กไข
ครอบคลุมหรือไมไดสอน (ถามี)
๓. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
อุปสรรคของการใช
ประสิทธิผล
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุในรายละเอียด
กลยุทธ พรอม
ผลการเรียนรู
ของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
การติดตามประเมินผล
/
คุณธรรม จริยธรรม -นิสิตจะตองเคารพในระเบียบ
พฤติกรรมเปน
กฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด
รายบุคคลทําไดยาก
-นิสิตเขาชั้นเรียนตรงเวลา เขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ มีความรับผิดชอบใน
/
งานที่มอบหมาย
/
ความรู
-การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา
การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน
-การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
/
นิสิตตองไปฝกฝน
คํานวณและประเมินโครงการ
เพิ่มเติมเองที่หอง ทําให
-นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปน /
การติดตามประเมินผล
รายงานตลอดจนนําเสนอรายงานใน
ความรูเ ปนรายบุคคล
ชั้นเรียน
ยาก

๓
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มาตรฐาน
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา

ทักษะทางปญญา

-ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษา
ที่มีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควา
จากเอกสารตาง ๆ รวมการคนควาจาก
ฐานขอมูล
-เชิญผูเชีย่ วชาญจากสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่ น เรียนรู
รวมกัน
ทักษะความสัมพันธ -ใหนิสิตทํางานกลุมหรือ รายงานใน
ระหวางบุคคลและ ลักษณะของการทํางานเปนทีม
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห -มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงาน
ตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
การสื่อสาร และ
เนนใหนิสิตใชภาษาทีถ่ ูกตอง ชัดเจน
เทคโนโลยี
และกระชับ
สารสนเทศ
-ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิต
จะตองคนควาจากวารสารหรือ
ฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
-ในการเสนอนั้นจะตองใช
PowerPoint
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธสี อน
- ควรเพิ่มแบบฝกหัดเสริมทักษะสําหรับทบทวนความเขาใจ

๔

อุปสรรคของการใช
กลยุทธ พรอม
ไมมี ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
แบบฝกหัดเสริมทักษะ
และทบทวนความเขาใจ
ยังมีไมมากพอ ดังนั้นจึง
ควรเพิ่มแบบฝกหัด

ประสิทธิผล
มี
/

/

/

/

/

/
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้

๕๓

คน

๒. จํานวนนิสติ ที่คงอยูเมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษา

๕๓

คน

๓. จํานวนนิสติ ที่ถอน
ไมมี
๔. การกระจายของระดับคะแนน
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
๑๐
๑๕
๑๗
๗
๔
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
- ความเอาใจใสในการเรียนและเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
- การจัดทํารายงานและนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

๕
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๕. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลทีก่ ําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา
๕.๑ ความคลาดเคลือ่ นดานกําหนดการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
๕.๒ ความคลาดเคลือ่ นดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
๖. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสิต
วิธกี ารทวนสอบ
-

สรุปผล
-

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ผลกระทบตอการเรียนรูของรายวิชานี้ (ระบุ
อุปสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบจากอุปสรรค)
เรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี)
(ใหดูหมวดที่ ๖ ในรายละเอียดของรายวิชา)
- ถานิสิตขาดเรียน จะไมมีหนังสือที่เปนภาษาไทย
สําหรับศึกษาตวยตนเองเปนการชดเชย

- ยังขาดเอกสารตําราหรือหนังสือที่เปนภาษาไทย

๖
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๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
1. อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี)

ผลกระทบตอการเรียนรูของรายวิชานี้
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค)
ผลกระทบตอการเรียนรูของรายวิชานี้
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค)
-

2. อุปสรรคดานองคกร (ถามี)
-

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสติ
- อาจารยมีความตั้งใจในการสอนมากและพยายามอธิบายจนนิสิตเขาใจ
- อาจารยสอนไดดี เขาใจนิสติ
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากยตามขอ ๑.๑
รับทราบ
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ไมมี
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากยตามขอ ๒.๑
ไมมี
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
-
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๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มตัวอยางใหนิสิตลองทําทายชั่วโมงเพือ่ กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียนพรอมกับเปนการ
ตรวจสอบวานิสิตเขาใจหรือไม
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมทีต่ องการ
- เตรียมตําราหรือหนังสือที่เปนภาษาไทย
- ปรับเปลีย่ นรายงานใหเหมาะสมกับความ
สําคัญในชวงเวลา

วันสิน้ สุดกิจกรรม
- สิงหาคม ๒๕๕๒
- สิงหาคม ๒๕๕๒

ผูรบั ผิดชอบ
- อาจารยไพโรจน
- อาจารยไพโรจน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจเพิ่มโครงงานดานโลจิสติกส เชน โครงงานโลจิสติกสเพื่อรักษาสิง่ แวดลอม (Green Logistics)
เพื่อกระตุน ใหเกิดการเรียนรูแ ละสามารถนําองคความรูน นั้ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ชื่ออาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชา นายไพโรจน เราธนชลกุล
ลงชือ่ _______________________________________________________
วันทีร่ ายงาน ________________________________________________
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร ___________________________
ลงชือ่ _______________________________________________________
วันทีร่ ายงาน ________________________________________________
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รายงานประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา
๒. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๓. อาจารยผรู บั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกงานประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผรู ับผิดชอบ วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ
- อาจารยที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.ณกร
อินทรผยุง
๒. ดร.ไพโรจน
เราธนชลกุล
๓. นายวิรัช
คารวะพิทยากุล
๔. ภาคาการศึกษาและปการศึกษาทีฝ่ กประสบการณภาคสนาม
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑
หมวดที่ ๒ การดําเนินการทีต่ างไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียม
- มีสถานประกอบการบางแหงปฏิเสธการรับนิสิต
ฝกงานในเวลากระชั้นชิด โดยที่ไดมกี ารตกลงวาจะรับ
นิสิตไวกอนแลว

๑

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต
- ในการดําเนินการตองมีการ
จัดหาสถานประกอบการสํารองไว
เผื่อเกิดปญหาขึ้นกะทันหัน
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ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการ
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา / อาจารยนเิ ทศก
มีการประสานงานระหวางผูร ับผิดชอบของ
วางแผนในอนาคต
มหาวิทยาลัยกับผูควบคุมการฝกงาน ในการเตรียมจัดนิสิต
ไมมี
ลงฝกในแผนกหรือสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดตัว
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และกําหนดการ
ของการฝกงาน
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้ งจากสถานประกอบการ
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
มอบหมาย
อนาคต
ไมมี
ไมมี
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
และการสนับสนุนนิสติ
อนาคต
- สถานประกอบการบางแหงแจงใหทราบวา ไม - ปญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุม คงจะ
สามารถจายเบีย้ เลีย้ งใหนิสิต บางแหงลดเบีย้
ยากตอการแกไข อยางไรก็ตาม การฝกงานนั้น
เลี้ยงทีเ่ คยแจงไวกอนแลว ทัง้ นี้เพราะประสบ
คณะจะมุงเนนใหนิสิตมีประสบการณมากกวา
คาตอบแทนทีจ่ ะไดรับ
ปญหาภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ
๓.๓ การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต
ไมมี
ไมมี
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๕๑ คน
๒. จํานวนนิสติ ที่คงอยูเมือ่ สิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓. จํานวนนิสติ ที่ถอน
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๔. การกระจายระดับคะแนน
รายวิชานีเ้ ปนการประเมินแบบผานหรือไมผาน
ดังนั้นนิสิตทุกคนไดระดับ S
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
โดยที่การฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา จะตองประสานงานกับสถานประกอบการ และมี
การประสานงานกันลวงหนาหลายเดือนตอมาสถานประกอบการบางแหง ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ ทําใหแผนการรับนิสติ เขาฝกงานถูก
กระทบ บางแหงซึ่งตอบรับการฝกงานแลว ไดขอปฏิเสธในภายหลัง จึงทําใหเกิดเปนปญหาขึ้น
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝก
การจัดหาสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตฝกงานนั้น มีปญ
 หามากโดยเฉพาะในรายวิชาสห
กิจศึกษา ซึ่งตองใชเวลาในการปฏิบัติงานถึง ๔ เดือน ทั้งนี้สวนหนึ่งเกีย่ วของกับกฎหมายแรงงาน
เพราะการรับนิสิตในรายวิชาเขาฝกงานเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้น ทางสถาน
ประกอบการจะตองมีตําแหนงรองรับ และตองจายคาจางตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด ดังนั้น
สถานประกอบการสวนมากจึงมักปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา ถึงแมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเปนแกนนําในการประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สถานประกอบการในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ แตก็มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
นอยมาก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องนิสติ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในขอ ๔.๑ จะไมกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต หากแตเปนปญหาตอ
อาจารยผรู ับผิดชอบ ซึ่งเปนภาระงานที่หนักมากสําหรับผูรบั ผิดชอบในการฝกภาคสนาม โดย
เฉพาะสหกิจศึกษา
๓. การเปลีย่ นแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต
สถาบันอุดมศึกษา ตองมีหนวยงานภายใน ที่ดําเนินการเกีย่ วกับการฝกงานภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางของสถาบันในการประสานงานกับสถานประกอบการ
ตางๆ

๓
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หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตสวนมากมีความพึงพอใจที่ไดฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพราะทําใหได
เรียนรูและไดประสบการณตรงจากการไดปฏิบัติงานจริง ยิ่งกวานั้นสวนหนึ่ง ก็ไดทํางานเปน
พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ และสวนหนึ่งก็ไดรับการคัดเลือกเขาเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการอืน่ โดยอาศัยประสบการณทไี่ ดจากการฝกในวิชาสหกิจศึกษา อยางไรก็ตามมีนิสิต
บางคนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากบุคลิกสวนตัวหรือมีปญ
 หากับพนักงานพี่
เลี้ยงบาง
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผรู ับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
กรณีที่นิสิตบางคน ไมประสบความสําเร็จในการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษานัน้ เปน
หนาที่ของอาจารยทรี่ ับผิดชอบ และอาจารยที่ปรึกษา ตองหาแนวทางแกไขเปนรายกรณี
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตสวนมากมีความรูแ ละความรับผิดชอบดี ตรงเวลาและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความใฝรู แตก็มจี ํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนนอยมีการลาปวยบอยครั้งและมีบางคนก็ไป
ปฏิบัติงานสาย
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
สําหรับนิสิตที่มีปญหาบางคนจะมีการวากลาวตักเตือนในขณะฝกปฏิบัติงานแลว
ในระยะยาวจะตองมีการวางหลักเกณฑเกีย่ วกับการฝกงานใหมากขึ้น เชนกําหนดจํานวนวันหรือ
ขาดหรือสาย หากนิสิตไมปฏิบัติก็ไมผานการประเมินในการฝกงานสหกิจศึกษา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
เปนรายงานการฝกประสบการณภาคสนามครั้งแรก
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ไมมี

๔
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
วันที่สิ้นสุด
กิจกรรมทีต่ องการ
ผูรบั ผิดชอบ
กิจกรรม
๑. ปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชในการ
กันยายน
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
ประเมินการฝกงาน
๒๕๕๒
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
๓. จัดปฐมนิเทศการฝกงานสหกิจศึกษา
สิงหาคม
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
๔. ใหนิสิตสมัครไปปฏิบัติงาน
๒๕๕๒
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
ตุลาคม
๒๕๕๒
กันยายน
๒๕๕๒
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารย
ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ขอใหเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งหนวยงานกลางในการดําเนินงานเกี่ยวกับวิชาสหกิจศึกษา
เพื่อเปนหนวยงานบริหารการฝกงานของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
ชื่ออาจารยผรู บั ผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชือ่ ___________________________________
วันทีร่ ายงาน _____________________________
ชื่อผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ลงชือ่ ___________________________________
วันทีร่ ายงาน _____________________________
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
---------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๒. ระดับคุณวุฒิ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
ประธานหลักสูตร
ผศ.ทวีศักดิ์
เทพพิทักษ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ณกร
อินทรพยุง
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
๖. สถานที่ตงั้
จังหวัดชลบุรี
หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนิสติ ชั้นปที่ ๑ ที่รบั เขาในปการศึกษาที่รายงาน
จํานวน ๕๔ คน
๒. จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปทรี่ ายงาน
๒.๑ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
ไมมี
๒.๒ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
จํานวน ๕๒ คน
๒.๓ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
ไมมี
๒.๔ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
ไมแยกวิชาเอก
๑

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๙๖.๓๐
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือสาเหตุที่มผี ลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา
ของนิสิต
- นิสิตยายคณะในชัน้ ปที่ ๒ จํานวน ๑ คน
- นิสิตถึงแกกรรมในชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑ คน
๔. จํานวนและรอยละของนิสิตที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
จํานวนนิสติ ที่สอบผาน
รอยละของนิสติ ที่สอบผาน
ชั้นปที่ จํานวนนิสติ ในแตละชั้นป
ตามแผนการศึกษา
ตามแผนการศึกษา
๑
๕๔
๕๔
๑๐๐
๒
๕๓
๕๓
๑๐๐
๓
๕๓
๔๓
๘๑.๑๓
๔
๕๒
๕๒
๑๐๐
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสติ ในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนิสิตที่สอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจํานวนนิสติ ทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นิสิตชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒ ๙๘.๑๕%
นิสิตชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓ ๑๐๐%
นิสิตชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔ ๙๘.๑๑%
๖. ปจจัยหรือสาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
(๑) เมื่อสิ้นปที่ ๑ นิสิตบางสวนลาออกเพือ่ ไปเรียนตอทีส่ ถาบันอื่น
(๒) นิสิตขอยายวิชาเอกหรือยายคณะ
(๓) ประสบอุบัติเหตุจนไมสามารถศึกษาตอได หรือตาย
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวนแบบสอบถามที่สง
๕๒ ฉบับ
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ
๕๒ ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ
๙๐
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
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การไดงานทํา
จํานวน
รอยละ

ไดงานทําแลว
ทํางานตรง ทํางานไมตรง
สาขาที่เรียน สาขาที่เรียน
๔๓
๗
๘๒.๗๐

๑๓.๔๖

ไมประสงคจะทํางาน
ยังไมไดงานทํา

ศึกษาตอ

สาเหตุอื่น

๒

-

-

๓.๘๔

-

-

๘. การวิเคราะหผลที่ได
เนื่องจากเปนบัณฑิตรุนแรก ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบผลกับรุนกอนได อยางไรก็
ตาม หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จสูงมากเพราะภายใน ๘ เดือนที่นิสติ สําเร็จ
การศึกษาสามารถหางานทําไดทุกคน ยกเวนบัณฑิตที่ศกึ ษาตอจํานวน ๒ คน
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
ไมมี
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
ไมมี
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปของรายวิชาในหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา / ปการศึกษา
จํานวนนิสติ
การกระจายระดับคะแนน
รายวิชา
ลง สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S
ทะเบียน ผาน
ภาคตน
ภาษาอังกฤษ ๑
๕๔ ๕๔ ๒ ๕ ๑๕ ๒๐ ๑๒ - - - ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕๔ ๕๔ ๓ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๙ - - - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕๔ ๕๔ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๖ - - - มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๙ - - - - ศิลปะและวัฒนธรรม
๕๔ ๕๔ ๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ - - - - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
๕๔ ๕๔ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๙ - - - - แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑
๕๔ ๔๔ ๕ ๗ ๘ ๘ ๗ ๔ ๕ - การบัญชีการเงิน
๕๓ ๕๓ ๓ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๓ - - - ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและ ๕๓ ๕๓ ๓ ๖ ๒๐๒๐ ๔ - - - ๒

UW
-

๑๐
-
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รายวิชา
สังคมศาสตร
สถิติเบื้องตน
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กฏหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
เศรษฐศาสตรการขนสง
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โลจิสติกส
หลักการตลาด
การประกันภัยในอุตสาหกรรม
การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การออกแบบและการปฏิบตั ิการ
คลังสินคา
โลจิสติกสระหวางประเทศ
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
วิธีวิจยั ธุรกิจ
สัมมนา
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส ๒
กาจัดการทาเรือ
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิง
กลยุทธ
ภาคปลาย
ภาษาอังกฤษ ๒
หลักการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ

จํานวนนิสติ
การกระจายระดับคะแนน
ลง สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U W
ทะเบียน ผาน
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๖ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๔
๑๕ ๑๐ ๒๐ ๘ ๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๔
๕ ๑๒ ๑๘ ๑๐ ๘
๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๓

-

-

-

-

-

-

๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๑๐ ๑๕ ๑๘ ๗ ๓ ๗ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๕ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๘ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๕ ๗ ๘ ๒๐ ๑๐ ๓

-

-

-

-

-

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๓
๕๒

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๓
๕๒

๑๐ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๙
๔ ๘ ๙ ๑๙ ๑๒
๑๕ ๒๐ ๑๕ ๒ ๒๐ ๑๘ ๑๔ - ๑๕ ๑๗ ๘ ๘ ๔
๑๓ ๑๗ ๑๐ ๘ ๕
๒ ๑๐ ๑๘ ๑๐ ๑๒

-

-

-

-

-

-

๕๔
๕๔
๕๔
๕๔

๕๔
๕๔
๕๔
๕๔

๓ ๖ ๑๐ ๑๘ ๑๗
๑๐ ๑๕ ๑๕ ๘ ๖
๗ ๖ ๘ ๑๙ ๑๔
๑๒ ๑๘ ๑๕ ๕ ๔

-

-

-

-

-

-

๓
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รายวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรทั่วไป
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๒
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
ภาษีอากร
การเงินธุรกิจ
การฟง-พูดเพือ่ งานอาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการดานการปฏิบัติการ
การจัดการการจัดหา
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การขนสงและการกระจายสินคา
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิง
กลยุทธ
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส
สหกิจศึกษา

จํานวนนิสติ
การกระจายระดับคะแนน
ลง สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U W
ทะเบียน ผาน
๕๔ ๕๔ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๖ - - - - - - ๕๔
๕๔
๕๔
๕๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๕๔
๕๔
๕๔
๓๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๑๕ ๑๖ ๙ ๑๐ ๔ - - ๖ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๗ ๒ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๔ - - - - ๑ ๒ ๘ ๗ ๑๐ ๓ ๑๐
๕ ๗ ๘ ๑๕ ๑๘ - - ๓ ๘ ๑๙ ๑๐ ๑๓ - - ๔ ๗ ๑๘ ๑๑ ๑๓ - - ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๓ - - - ๘ ๑๒๒๐ ๑๐ ๓ - - ๒ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๘ - - ๑๕ ๑๘ ๑๒ ๘ - - - ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๗ ๔ - - ๒ ๘ ๑๘ ๑๒ ๑๓ - - ๓ ๖ ๑๕ ๑๔ ๑๘ - - - ๑๒ ๑๘ ๑๐ ๑๓ - - -

๕๓
๕๒

๕๓ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๘ - - - - - - ๕๒ - - - - - - - - ๕๒ - -

๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มผี ลการเรียนไมปกติ
๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑
นิสิตถอนรายวิชา
- การดําเนินการตรวจสอบ
สอบถามจากนิสิตที่ขอถอนรายวิชา

๔

-

-

๑๐
-
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๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑
นิสิตถอนรายวิชา
- เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑที่ตั้งไว
นิสิตมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไมเพียงพอ สืบเนือ่ งจากสําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
- มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ควรจัดใหมีการสอนเสริม หรือจัดใหนิสิตรุนพี่สอนเสริมใหรุนนอง
๒.๒ รหัสและขอสอบรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
๒๐๘๒๓๑ ภาษีอากร
นิสิตตก และถอนรายวิชาเปนจํานวนมาก
- การดําเนินการตรวจสอบ
สอบถามจากนิสิต และอาจารยผูสอน
- เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑที่ตั้งไว
เปนรายวิชาที่เขาใจยาก มีเนือ้ หาที่ซับซอน ตลอดจนในการจัดการเรียนการสอนจะจัดเปน
กลุมใหญมีนิสติ เรียนรวมกัน ๒๕๐ คน (เรียนรวมกับหลายสาขาวิชา)
- มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ควรจัดสอนเปนกลุมเล็ก หากสอนเปนกลุม ใหญ ควรจัดใหมีการสอนเสริม
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาทีไ่ มไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
รหัสและขอรายวิชา
คําอธิบาย
มาตรการทดแทน
ที่ไดดําเนินการ (ถามี)
๙๐๒๓๑๒ เศรษฐศาสตรการขนสง
ไมมีอาจารย
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
๙๐๑๓๕๑ กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส อาจารยไมพรอม เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
๙๐๔๓๓๑ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ไมมีอาจารย
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชาเกือบทั้งหมดสอนครบถวน ในบางรายวิชาที่จดั ตารางสอนไวแลว ตรงกับ
วันหยุด อาจารยผูสอนจะนัด ใหนิสิตมาเรียนชดเชยในตอนเย็นหรือไมชวงเวลาทีน่ สิ ิตมีชั่วโมงวาง
ตรงกัน
มีบางรายวิชา อาจารยผูสอนไมไดสอนบางหัวขอเพราะเปนหัวขอทีไ่ มยาก แตก็ให
นิสิตไปคนควาหรืออานเองและอาจใหสงเปนรายงานสรุป
๕
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หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๑. ปญหาอุปสรรค
การบริหารหลักสูตรโดยมีการจัดวางระบบที่ดีจะไมมีปญหา อยางไรก็ตาม เนื่องจากใน
หลักสูตรนี้สถานประกอบการเนนใหนิสิตทุกคน ตองผานวิชาสหกิจศึกษา และปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นก็คือการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมใหนิสิตไปฝกงานนั้น จะหาไดยากมากโดย
สถานประกอบการบางแหงไมมีนโยบายในการรับนิสิตฝกงาน และบางแหงไมรับเพราะไมมี
งบประมาณ จายเบี้ยเลี้ยงใหนิสิตฝกงาน ถึงแมวามหาวิทยาลัยไมเรียกรองเบี้ยเลี้ยงใหนิสิต
แตสถานประกอบการก็ไมกลาปฏิบัติเพราะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแรงงาน
๒. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ถึงแมนิสตจะไมฝกงานตามรายวิชาสหกิจศึกษา ก็มีผลกระทบไมมากนัก เพราะสิ่งที่ขาด
ไปคือ ประสบการณตรง แตอยางไรก็ตาม นิสิตก็ยังไดประสบการณจากวิทยากรที่มปี ระสบการณ
มาถายทอดใหนิสิตได โดยในหลักสูตรกําหนดใหมกี ารเชิญวิทยากรทีม่ ีประสบการณมาใหความรู
และถายทอดประสบการณใหนิสิตดวย
๓. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต
จะตองมีโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการณเพื่อสนับสนุน
และรวมมือกันในการแกปญ
 หาการฝกงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษารอยละ ๘๐ มีความเห็นวาเนื้อหาสาระในหลักสูตรตรง
กับงานที่ไปฝกปฏิบัติ และมีนิสิตสวนหนึ่งไดงานทําแลว มีสวนนอยทีเ่ สนอใหเพิ่มการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
โดยที่การฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา เปนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปน
เวลา ๔ เดือน ดังนั้นความรูที่นิสิตไดรับไปเมื่อตรงกับงานที่ไปฝก ก็เปนการยืนยันวาเมื่อนิสิตสําเร็จ
การศึกษาและไปทํางานแลว จะสามารถทํางานไดทันทีสาํ หรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น ก็มีรายวิชาใน
หลักสูตรหลายวิชาแลว อาจจะตองจัดสอนพิเศษเพิ่มเติมนอกหองเรียนใหแกนิสิตทีม่ ีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษไมดี

๖
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๑.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
ไมมี
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการประเมินหลักสูตรโดยผูเกี่ยวของ มีการดําเนินการดังนี้
- คณะจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูใ ชบัณฑิตในดานความเหมาะสม
ของหลักสูตร จุดเดนและขอดอยของหลักสูตรตลอดจนขอเสนอแนะ
- โดยทีใ่ นหลักสูตรนี้นิสิตตองฝกงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา และ
ตามกระบวนการ มีการจัดใหอาจารยไปนิเทศนิสิตในระหวางการฝกงาน ในการนี้อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยมีโอกาสพบปะและแลกเปลีย่ นความเห็นกับพนักงานของสถานประกอบการ จึงเปน
โอกาสที่ไดทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัวนิสิตและรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งจะไดขอมูลหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตร
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จากการดําเนินการ สถานประกอบการมีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสม
ครอบคลุมงานที่สถานประกอบการดําเนินการ แตก็มีขอเสนอแนะเกีย่ วกับทักษะการใช
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
เสนอคณะใหปรับปรุงรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส โดยเพิ่ม
เนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งอาจดําเนินการปรับปรุงเล็กนอยโดย
ปรับเฉพาะรายวิชา
๒.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑
ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร จะปรับปรุงเฉพาะคําอธิบายรายวิชา ใน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๓.๑ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ผลการ
การบรรลุ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ดําเนินงาน เปาหมาย
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร

๗

๘๐%

๙๐%

3
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เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

๑๐๐%

๑๐๐%

3

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

๑๐๐%

๑๐๐%

3

ตัวบงชี้

3

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา

ภายใน
๓๐ วัน

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

ภายใน
๖๐ วัน

๕๐ วัน

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา

๑๐๐%

๙๐%

2

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่
แลว

มี

ครบถวน

3

ไมมี
อาจารย
ใหม

-

-

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

๘

๓๐ วัน

3

มคอ.๗

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับก ารพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

๑๐๐%

๑๐๐%

3

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ตอป

๖๐%

๗๐%

3

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๓.๕

๔.๑๘

3

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

ไมต่ํา
กวา ๓.๕

๓.๖

3

๑๓. นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕ ผานการฝกงานสหกิจ
ศึกษา

๙๕%

๙๐%

2

๑๔. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐

๖๐%

๖๕%

3

๑๕. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในป
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๘๐%

๘๕%

3

ตัวบงชี้

๓.๑ เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไวในแตละป
สรุปผลการประเมิน
ในการประเมินเมื่อครบรอบหลักสูตร มีการดําเนินงานครบตั้งแตขอ ๑ ถึงขอ ๕
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ ๑๒ ตัว จาก ๑๔ ตัว โดยไมมีการประเมินในขอ ๘ เนื่องจากไมมี
อาจารยใหม ซึ่งคิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ ซึ่งถือวาผานการประเมิน

๙
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หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(๑) รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน มี ๑๐ รายวิชา ไดแก
- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
- การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสงและบริการโลจิสติกส
- การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
- การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
- การจัดการการจัดหา
- ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
- การขนสงและกระจายสินคา
- การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
- การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
- การตัดสินใจดานตําแหนงที่ตั้งเชิงกลยุทธ
ทุกรายวิชาใชวิธีการประเมินโดยนิสิต ผูส ังเกตจากภาควิชาและคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยภาควิชา จะประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ผลการประเมินอยูในระดับดี แตก็มีบางประเด็นเกี่ยวกับวิธีสอนในบางรายวิชายัง
ตองปรับปรุงเพื่อใหนิสิตมีความเขาใจไดดยี ิ่งขึ้น
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
จากการประเมินของนิสิต ไมมีขอเสนอแนะตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอน
นอกจากขอใหจัดจํานวนชัว่ โมงที่เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายใหมากขึ้น เพราะจากการบรรยาย
ของวิทยากรทําใหนิสิตไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรคอนขางมาก
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอื่น
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักทั้ง ๕ ประการ ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนด
ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะนําใน การศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
ปรับเปลี่ยน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นิสิตสวนใหญมีวินัย ตรงเวลามีความรับผิดชอบ นิสิตที่มีปญหาไดแกไขโดยการอบรมหรือ
๑๐
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สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอื่น
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักทั้ง ๕ ประการ ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนด
ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะนําใน การศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
ปรับเปลี่ยน
มีความซื่อสัตยสุจริต และเคารพในกฎระเบียบ แนะนําเพิ่มเติมและใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อยางไรก็ตาม มีนิสิตนอยมากที่ยังมีปญหาใน
เรื่องตรงเวลา และความรับผิดชอบ
๒.๒ ความรู
นิสิตมีความรูและความเขาใจหลักการและ
ไมมี
ทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกสและศาสตรที่
เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตได
๒.๓ ทักษะทางปญญา
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหและ
ไมมี
แกปญหาทางโลจิสติกสได โดยมีผลการเรียนรู
ที่แตกตางกันตามศักยภาพของแตละบุคคล
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชากวดขันในดาน
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ และจะตองฝกอยางสม่ําเสมอ
สวนมากดี มีบางคนที่ยังมีความรับผิดชอบนอย จนนิสิตติดเปนนิสัยที่มีความรับผิดชอบทั้งตอ
ดานภาวะผูนําทุกคนอยูใ นระดับดี
ตนเองและสังคม
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตสวนมากมีทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู - ควรใหนิสิตอานตําราเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ
ในระดับดี ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
มากขึ้น
นําเสนอไดทกุ คน แตมีบางคนยังสื่อสารโดยใช - อาจตองมีการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษไมดีนัก
เพิ่มขึ้นเฉพาะนิสิตที่ยังมีปญหา
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศทั้งจากคณะและมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจํานวนสอง
คนเขารวมปฐมนิเทศทั้งหมด นอกจากนี้คณะยังจัดใหมรี ะบบอาจารยพี่เลี้ยง โดยใหอาจารยอาวุโส
เปนพี่เลี้ยงของอาจารยใหม เพื่อใหการแนะนําทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานเปนอาจารยและในเรื่อง
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เกี่ยวกับการสอน การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเห็นวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ทําใหอาจารย
ใหมไดรับคําแนะนําทีด่ ีในการปฏิบัติตนเปนอาจารยที่ดี
นอกจากนี้สําหรับอาจารยพเิ ศษที่เปนอาจารยใหม ก็จะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียด
และวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชาตลอดจนกฎเกณฑของการประเมินผล พรอมทั้งมอบ
เอกสารที่เกี่ยวของใหอาจารยพิเศษ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑ โดยที่อาจารยของคณะมีจํานวนไมมากนัก ดังนัน้ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จึงจัด
รวมกับคณะอืน่ ของมหาวิทยาลัย เชน การอบรมเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล จะจัดโดย
มหาวิทยาลัยมีอาจารยเขารวมอบรมตลอดทั้งปที่รายงานมากกวารอยละ ๕๐ ของอาจารยทั้งหมด
นอกจากนี้กจ็ ะสนับสนุนใหอาจารยไปรวมประชุมสัมมนา หรือเสนอผลงานทางวิชาการนอก
มหาวิทยาลัย ตามความตองการและสาขาวิชาที่อาจารยแตละคนสนใจและอยูในสาขาวิชาที่อาจารย
ปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จะไดรับการอบรมในเรื่องที่เกีย่ วของกับแตละคน
เชน การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร การจัดการเกี่ยวกับ E-learning เปนตน
๔.๒ สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่มีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจน
มีความเห็นวากิจกรรมที่จัดเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละคน
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป ระเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน
(๑) มีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ตาม มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในหลายรายวิชา
(๓) สัดสวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําสูงเกินไป
ความเห็นของหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรขอคิดเห็นที่ไดรับการเสนอแนะ
(๑) จัดการเรียนการสอนโดยมีระบบและกลไกในการบริหารเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
(๒) บางรายวิชามีปญหาที่ไมสามารถสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
(๓) คณะพึงจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่มใหแกสาขาวิชานี้
๒. แนวทางการแกไข / ปรับปรุง
(๑) ปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีจํานวนรายวิชามากขึ้น
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(๒) หากไมไดรับการจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่ม ตองเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาชวย
สอนใหมากขึน้ เพื่อแบงเบาภาระงานของอาจารยประจํา
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
๑. ผลการดําเนินการตอเนื่องจากรายงานปที่แลว
วันสิ้นสุดการ
แผนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผน
๑.๑ ปรับปรุงกลยุทธ กรกฎาคม ๒๕๕๔
อาจารย ก.
การสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตรการ
ขนสง

ความสําเร็จของแผน
ดําเนินการแลว

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินไดสําเร็จ
ไมมี
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
(๑) ขอเสนอในการปรับโครงสราง
ไมมี
(๒) ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ไมมี
(๓) กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานดาน NQF ณ ตางประเทศในประเทศที่ดําเนินการกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ
๓. แผนปฏิบตั ิการใหมสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒
แผนปฏิบตั ิการ
วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน
๑. ปรับปุรงหลักสูตร (ปรับยอย)
มิถุนายน ๒๕๕๔
ปรับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๒. จัดสอนเสริมรายวิชาแคลคูลัส
กันยายน ๒๕๕๔
๓. จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษให
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
นิสิตชั้นปที่ ๓-๔
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ผูรับผิดชอบ
ผศ.ณกร

ดร.ไพโรจน
อจ.สารัตน
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เสนอประธานหลักสูตร / หัวหนาภาควิชา
เพื่อทราบผลการดําเนินงานของหลักสูตร และพิจารณาแผนดําเนินงานปรับปรุงที่เสนอ
ลงชื่อ............................................................
(ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงที่เสนอ
ลงชื่อ............................................................
(ผศ.ดร.ณกร อินทรพยุง)
ประธานหลักสูตร
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงที่เสนอ
ลงชื่อ............................................................
(ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล)
คณบดีคณะโลจิสติกส
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๑๔

