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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย 

โ ล จิ สติ ก ส์ แ ล ะซั พพลาย เ ชน  มหาวิ ทย าลั ย ร า ชภั ฏสวนสุ นั นทา  มี ผลกา รด า เ นิ น ง าน 

ในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ

คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.30 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี)้ โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6) 

และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 )  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 - - ไม่มบีัณฑติที่ส าเร็จ

การศกึษา 

องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 3.11 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.30 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร

นานาชาติ) เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2556 ได้รับความ

เห็นชอบในสภาวทิยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2556 และสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขัน  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดย

สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจกับบริษัทต่างชาติได้  

 การจัดท าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)นี้ เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนา

ธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมากขึ้น โดยผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในธุรกิจและ

อุตสาหกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ประกอบกับปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรที่เข้าไปบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนที่มี

ประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศกึษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่า

เป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอน 

 ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11 พฤจิกายน 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทามีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาจากเดิม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรนานาชาติ  เป็น การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งชื่อหลักสูตรใหม่

สามารถเข้าใจ ชัดเจน และตอบโจทย์มากขึ้นส าหรับการศกึษาในยุคปัจจุบัน 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

โครงการ ค าอธิบายผล

การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

English Foundation 

Fun & Knowledge for 

First Year Students 

ด าเนนิการแล้ว ผลสอบ Pre-test 

Post-test 

นักศึกษาสาขา 

วิชาการจัดการ 

โลจสิติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

นักศึกษาสอบ 

ผา่นตามเกณฑ์ 

English Foundation 

Fun & Knowledge for 

First Year Students 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

นักศึกษาสามารถใช้ 

โปรแกรม  

Microsoft Office 

(version English) ได้ 

นักศึกษาสาขา 

วิชาการจัดการ 

โลจสิติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

นักศึกษาสอบ 

ผา่นตามเกณฑ์ 

แก้ไข Curriculum 

Mapping โดยลด 

Major Responsibility 

ในแต่ละวิชาลง โดย

ปรับแต่ละด้านของ 

Learning outcomes ให้

เป็น Minor 

responsibility มากขึ้น 

ด าเนนิการแล้ว แตล่ะวิชาใน

หลักสูตร มี Major 

Responsibility and 

Minor 

Responsibility ที่

เหมาะสม  

หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการ 

จัดการโลจิสตกิส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 การต าเนินงาน

ตามCuriculum 

Mapping มี

ความชัดเจน 

มากขึ้น 

ปรับรายละเอียดการ 

เขียน มคอ.7 ใหม้ีความ

ชัดเจนมาก 

ขึน้ 

ด าเนนิการแล้ว อาจารย์ตอ้งสามารถ 

บูรณาการงานสอน 

งานวิจัย บริการ

วิชาการ และ

ศลิปวัฒนธรรมได้ 

คณาจารย์สาขาวิชา

การจัดการ 

โลจสิติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

 เข้าใจในราย 

ละเอียดการ 

เขียน มคอ 7 

มากขึ้น 

ระบุสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เพิ่มเตมิใน

กิจกรรมส ารวจความ

พึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้

ของนักศึกษา  

ด าเนนิการแล้ว ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

นักศึกษาสาขา 

วิชาการจัดการ 

โลจสิติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

 คะแนนผลการ

ประเมินความ 

พึงพอใจของ 

นักศึกษาต่อสิ่ง 

สนับสนุนการ 

เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่ผา่น   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน.... ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ
 

คะแนนเฉลี่ย.... 

- 

ไมม่บัีณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา 

  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
 

รอ้ยละ... 

- 

ไมม่บัีณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา 3 3  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 รอ้ยละ20 5  

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
0 รอ้ยละ.0. 

0 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.2 รอ้ยละ24 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.33  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 3 3  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ80 

มีการด าเนนิการ  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ในแต่ละปีการศึกษา 

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี การด าเนินการ มีการด าเนนิการ  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนบัสุน -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ม ีบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา -  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่ม ีบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา -  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน9ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4 4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.30 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

-  

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- การก ากับมาตรฐานเป็นตามเกณฑ์ของสกอ. 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

-  

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

1. นักศึกษามีความรูด้้านวิชาการ และสามารถน าเสนอได้ดี 

2. นักศึกษามีความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบนั 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. ปรับแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา 

2. การมแีผนการบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน 

3. เน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านทักษะการสื่อสาร ด้านภาวะผูน้ า ด้านความคิดรเิริ่ม ดา้นการคิดวเิคราะห ์การมคีุณธรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพัฒนานักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต  

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 1.มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 

2. เพิ่มการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสรมิบรรยากาศในการเอือ้อ านวยต่อการเขยีนต ารา การเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือท างานวิจัย 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. เป็นหลักสูตรที่มกีารเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา 

2. มีการปรับปรุง Curriculum Mapping เป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหเ้ป็นที่รู้จักในวงกว้างให้มากขึ้น 

 2.  เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้พืน้ฐานในทักษะด้านต่างๆและใหน้ักศึกษารับทราบ 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- สามารถจัดสรรทรัพยากร และสนับสนุนสิ่งการเรียนรูไ้ด้เพียงพอและตรงตอ่ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของนักศกึษาในหลักสูตร 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของหอ้งเรียน 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ปรับการใชภ้าษาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 2.1 , 2.2 - หลักสูตรยังไม่มีบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - - 3.11 ระดับคุณภาพด ี

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

 คะแนน

เฉลี่ย 

3.05 3.75 - 3.30 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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