
1 
 

 
 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



2 
 

สารบัญ 

 

 หน้า 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร…  

ประจ าปีการศึกษา 2559.................................................................................................. 

 

3 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร………………………………………………………………………………………. 4 

ส่วนที่ 1 บทน า…………………………………………………………………………………………………… 5 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร………………………………………………………………..……………………… 5 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา…………………………….…………. 6 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........................................ 9 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี.้............................................................................  9 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ……………………………………………………………..………………. 14 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร……………………………. 20 

การวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร……………………………………………… 20 

 

ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………….. 

 

21 

ก าหนดการตรวจประเมนิ............................................................................................. 22 

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร......... 24 

ภาพประกอบ.............................................................................................................. 29 

 

 



3 
 

  
 



4 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีสาระส าคัญของรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตาม

องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้  ได้ระดับคะแนน 2.71  

มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้  สาขาวิชาฯ ได้ท าการวิเคราะห์และรั บข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในจุดที่ควรปรับปรุงและแนวทางเสริมจุดแข็งของหลักสูตรฯ เพื่อน ามา

ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่คุณภาพผลผลิตทาง

การศึกษาและมาตรฐาน ที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์และปรัชญาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          อย่างไรก็ดี   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้  ผลประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ตาม

มาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  โดยมีผลการด าเนินงานค่าเฉลี่ย 3.69 คะแนน  ได้ระดับ

คุณภาพอยู่ในระดับด ี ดังแสดงในตารางตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลประเมินตนเอง 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00  น้อย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ด ี

4.01 – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 3.59 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.33 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.92 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมนิผูเ้รียน 

4.00 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.69 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน               

(Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management)  ชื่ อ ย่ อ 

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรเปิดใช้งานปี พ.ศ. 

2552  ท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 และใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  และ

ท าการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง พ.ศ. 2559 ใช้งานภาคการศึกษา 1/2559  เป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท 2 ปี จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต  หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับผู้เข้า

ศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง   

โดยสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบของหลักสูตร เป็นดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์เชงิยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2555 

2. เริ่มใชใ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2559 เป็นต้นไป 

3. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 

5. ผ่านคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  

2559 

6. ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2559 

7. หลักสูตรผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่  

(อยู่ระหว่างรอรับทราบจาก สกอ.) 

นอกจากนี้   บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้   สามารถประกอบอาชีพตามสถาน

ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากผลการ

ประเมินหลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินงานในข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับ

มาตรฐาน  อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ผา่นเกณฑ์จงึไม่ต้องปรับปรุง ผา่นเกณฑ์จงึไม่ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต   

ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพของนักศึกษาอยู่ในระดับ

ดีมาก แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

บัณฑติที่ตรงตามสายงาน  

ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑติได้เป็นอย่างดี 

ดีแลว้แตห่ลักสูตรก็ยังพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องดว้ยโครงการโครงการอบรม

การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ (ดร.ชิตพงษ์ 

อัยสานนท์ และดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด) 

ด าเนนิการในภาคเรียน 3/59 

องค์ประกอบที่ 3: นักศกึษา  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพคือ ควรมแีผนการ

บริหารการจัดการการรับ

นักศึกษาที่ชัดเจน หรอืมีแผน

บริหารความเสี่ยงกรณีไม่

สามารถรับนักศึกษาได้ 

กิจกรรม: พัฒนาแผนบริหารความ

เสี่ยงในการรับนักศกึษาและพัฒนา

อาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

(ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์-ดร.ฉัตรรัตน์ 

โหตระไวศยะ-ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์

ไชย) 

 

1. ได้แผนบริหารความเสี่ยงใน

การรับนักศกึษา จ านวน 1 

แผน 

2. การปรับปรุงรูปการ

ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาที่

เน้นช่างทางออนไลน์และการใช้

เครือขา่ย ท าให้ได้ยอด

นักศึกษารับเพิ่มสูงถึง 47 คน 

โครงการ:  

1. อบรมคลินกิวิจัย  

(ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด, ดร.เบญจพนธ์ 

มีเงิน, ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์, ผศ.ดร.

ปรีชา วรารัตน์ไชย, ดร.ณัฎภัทรศญา 

เศรษฐโชติสมบัติ) 

 

1. ด าเนนิการภาคเรียน 3/59 
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ข้อเสนอแนะจากผลการ

ประเมินหลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินงานในข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินการ 

2. โครงการอบรมปรับพืน้ความรู้

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ผศ.

ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย) 

 

 

2. ค่าเฉลี่ยการจัดโครงการ 

4.50 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น

ร้อยล่ะ 97 จากเป้าหมายที่ตัง้

ไว้รอ้ยละ 95 ดังนัน้ สรุปได้วา่

โครงการบรรลุผลส าเร็จ  

3. โครงการอบรมความรูด้้าน

ภาษาอังกฤษ (ดร.ฉัตรรัตน์  

โหตระไวศยะ) 

3. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

47 คน คิดเป็นร้อยละ  และผล

จากการส ารวจแบบสอบถาม

ด้านการน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 4.50 ขึ้นไป  ดังนั้น 

สรุปได้วา่โครงการบรรลุผล

ส าเร็จ 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

(ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์) 

4. ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 70 คน 

คิดเป็น 100% ดังนั้น สรุปได้ว่า

โครงการบรรลุผลส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

คุณภาพคือ   

- มีแผนการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- การบริหารหลักสูตรควรมี

ความชัดเจนในการมอบหมาย

ภาระงาน และบันทึกไว้เป็น

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- ควรมีมาตรการธ ารงรักษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เชน่ 

การสรา้งแรงจูงใจ ฯลฯ 

 

 

กิจกรรม: 

1. พัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงใน

การรับนักศกึษาและพัฒนาอาจารย์สู่

ต าแหน่งทางวิชาการ  

(ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์-ดร.ฉัตรรัตน์ 

โหตระไวศยะ-ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์

ไชย) 

1. ได้แผนพัฒนาอาจารย์สู่

ต าแหน่งทางวิชาการและการ

มาตรการธ ารงรักษา จ านวน 1 

แผน และการใช้แผนนีท้ าให้

หลักสูตรได้ “ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา” มา 1 

ต าแหน่ง 

2. พัฒนาแผนการมอบหมายภาระ

งาน (ดร.ชิตพงษ์  

อัยสานนท์) 

2. ได้แผนการมอบหมายภาระ

งาน จ านวน 1 แผน และท าให้

เกิดความชัดเจนให้ภาระหน้าที่

ของอาจารย์แตล่ะท่าน 
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ข้อเสนอแนะจากผลการ

ประเมินหลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินงานในข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร 

การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรยีน  ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพคือ  การ

ประเมินผู้เรยีนควรมีความชัดเจน

มากขึ้น  เช่น จัดท าคู่มอืการ

ประเมินผลการเรียนรู้  เป็นต้น 

กิจกรรม: พัฒนาคู่มอืการประเมิน

ผูเ้รียน-คู่มอืการทวนสอบ  

(ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ) 

 

ได้คู่มือการประเมินผู้เรยีน-

คู่มอืการทวนสอบ จ านวน 1 

เล่ม และจากการใชคู้่มอืในการ

ปฏิบัติงานส าหรับปีการศกึษา 

2559 ท าให้หลักสูตรมีความ

ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ

ส าหรับการการทวน 

โครงการ: 

1. โครงการอบรมประกันคุณภาพ 

(ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย) 

 

1. ยกเลิก เนื่องจากเป็น

โครงการที่ซ้ าซ้อนกับที่รอง

แผนได้จัดแล้วถึงสองครั้งใน

ภาคเรียน 2/59 

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้  ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพคือ ควรเน้น

การมสี่วนรว่มของนักศกึษาให้

มากขึ้น 

กิจกรรม: การส ารวจสิ่งอ านวยความ

สะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้  

(ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน) 

ได้ออกแบบ “แบบสอบถาม” 

เพื่อส ารวจสิ่งอ านวยความ

สะดวกและสนับสนุนการ

เรียนรู้ จ านวน 1 ชุด และ

น าไปใช้เก็บข้อมูลจริงในปี

การศกึษา 2559 

โครงการ: 

1. โครงการจัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์

การเรียน (ดร.ฉัตรรัตน ์โหตระไวศยะ) 

 

 

1. ยกเลิก  เนื่องจากผลส ารวจ

พบว่า วัสดุอุปกรณ์การเรียนมี

ความเพียงพอ 

2. โครงการทัศนศกึษาสถาน

ประกอบการภายในประเทศ  

(ดูงานการบินไทย)  

(ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ และดร.เบญจ

พนธ์ มีเงิน) 

 

2. ผู้เข้ารวม 47 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 100 ความพึงพอใจ 4.5 

ดังนัน้ สรุปได้ว่าโครงการ

บรรลุผลส าเร็จ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ผ่าน   

4. คุณสมบัตอิาจารย์ผูส้อน ผ่าน   

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรกึษาการค้นควา้อิสระ 

ผ่าน 
 

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ผ่าน   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ผ่าน   

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน   

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ ผ่าน   

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ

บัณฑติศึกษา 

ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 
ผ่าน 11 ข้อ 

ผ่าน  

หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

21.65 คะแนนเฉลี่ย 

4.33 

4.33  

5  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

1.6 รอ้ยละ 22.85 2.85  

7  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา ระดับ 3 3  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 5 รอ้ยละ 100 5  

5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1 รอ้ยละ 20 

1.25 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 4.4 รอ้ยละ 88 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.75  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ระดับ 4 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 

  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

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

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

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

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลงัสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื 

การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปีที่แล้ว  

มีการด าเนนิการ   

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนนิการ   

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.43 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.33 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 12 ข้อ จาก 12 ข้อ 

คดิเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ระดับ 3 3  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.69 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

- 

 

 

 



15 
 

      องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

- ควรส่งเสรมิใหอ้าจารย์ประจ าหลักสตูรมีการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

- ควรน าผลงานตีพมิพ์เผยแพร่มาเป็นส่วนหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรมีการประชาสัมพันธห์รอืจัดหาแหล่งทนุวิจัยส าหรับการท าวิทยานิพนธ ์และส่งเสรมิให้นักศึกษาได้รับทุน 

- ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน และแจง้ให้นักศึกษาได้รับทราบ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรมีห้องปฏิบตัิการทางการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเขา้ไปสืบค้นขอ้มูล 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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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 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 3.59 3.59 ระดับคุณภาพด ี

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพด ี

4 3 3.92 - - 3.92 ระดับคุณภาพด ี

5 4 4.00 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 3.68 3.75 3.59 3.69  

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี ระดับ

คุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 



25 
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ภาพประกอบ 

 

  



30 
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33 
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การสัมภาษณ์นักศกึษา ศษิย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
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รายชื่อตัวแทนนักศึกษา 

 1. นายพุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ  (ปริญญาเอก) 

 2. นายกฤตยชญ์ ณ หนองคาย  (ปริญญาโท) 

 3. นายทัศนพงษ์ เพ็ชรตระกูล  (ปริญญาโท) 

 

รายชื่อตัวแทนศิษย์เก่า 

 1. นางบานเย็น มณียศ  (ปริญญาโท) 

 2. นางศุภรัตน์ จุลพงศ์  (ปริญญาโท) 

 3. นางสาวอัฉรา สมประชา (ปริญญาโท) 

 4. นายนฤกฤศ คล้ายพยัฆ (ปริญญาโท) 

 

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 

 1. นายสมยุทธิ์ เรอืนงาม  รอง ผ.อ.ฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ  

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
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ตัวแทนผู้ใชบ้ัณฑิต 

- มีบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่ท างานที่การรถไฟฯ การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท าให้

พนักงานท่านนั้นมีความน่าเชื่อถือ ได้ 100 % และ การปฏิบัติงานดีขึ้น ซึ่งการรถไฟ กับ มรภ.สวนสุนัน

ทา ได้ท า MOU เพื่อส่งคนเข้ามาเรียน (ทั้งป.ตร ีและป.โท) 

- นักศึกษาที่จบมาใหม่ไม่ว่ามาจากสถาบันไหนก็ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล

เป็นส่วนใหญ่  

- การศึกษาเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันไปในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ถึงจะเก่งอย่างไรก็ต้องมี

การศกึษามาเสริมด้วย  

- อยากใหม้หาบัณฑติ เพิ่มปรับการเรียนการสอน ให้น้องๆ ได้มีโอกาสไปดูงานเยอะๆ เช่น ช้าง 

cp เป็นต้น ส าหรับทฤษฎีน้ันดอียู่แล้ว 

 

ตัวแทนศิษย์เก่า 

- มาเรียนเพราะสนใจและเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

- การเรียนของรุ่นที่เรียนมาอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งผลให้มีปัญหา

ในการท าภาคนิพนธ์ ซึ่งการท าวิจัยเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่คุ้นเคยมาก่อน ท าให้มีปัญหายังไม่ส าเร็จ

การศกึษา และส าเร็จการศกึษาล่าช้า  

- เปิดคลินกิวิจัย การเรียนวิจัยธุรกิจฯ และการท าภาคนิพนธ์ ยังไม่สัมพันธ์กันเท่าที่ควร 

  - หลังจากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ มีดร.ชิตพงษ์มาดูแล ท าให้ได้รับค าแนะน าที่ดี สามารถ

ติดตอ่สอบถามได้ตลอดเวลา 

- โครงสร้างหลักสูตร ปัจจุบันมีการปรับรายวิชาให้น่าเรียนมากขึ้น ปรับการเรียนวิชาวิจัย ให้

สามารถน าทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติใหไ้ด้  

- การเชิญวิทยากรภายนอกมารว่มสอน ท าให้ได้ประสบการณม์ากยิ่งขึ้น  

 

ตัวแทนนักศกึษาปัจจุบัน  

 ปริญญาโท 

- การมาศกึษาต่อเพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นที่ท างาน 

- อยากใหอ้อกไปศกึษาดูงานในสถานที่จรงิมากกว่านี ้ 

 - อยากใหเ้พิ่มเติมเนือ้หาเกี่ยวกับการตดิต่อค่าขายระหว่างประเทศมากขึ้น 

- การเชิญวิทยากรพิเศษมาสอน ที่มาจากภาคปฏิบัติจริงๆ เอาวิทยากรภายนอกมาร่วมสอน 

ประมาณ 2-3 คนต่อ 1 วิชา (เพื่อให้ได้ประสบการณม์ากยิ่งขึน้)  
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-  อยากให้มีการศึกษาดูงานเพิ่ มมากขึ้น  เช่น  ไปศึกษาดู งานในสาขาโลจิสติกส์  ใน 

มหาวิทยาลัยอื่น ทีม่ีเครอืข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย  

 ปริญญาโท 

- การจัดการเรียนการสอนดีอยู่แลว้ เนือ้หาดี มีการเปิดกว้างให้นักศกึษาจากหลายสาขาอาชีพ

มาศกึษาต่อ ซึ่งเป็นสิ่งดี 

- ส าหรับนักศึกษาบางคนที่ ไม่ใช่อาจารย์ ก็จะมีปัญหาเรื่อ ง research methodology แต่

หลักสูตรฯ มีอบรมเพิ่มให้  

- ในเรื่องฐานข้อมูล มฐีานข้อมูลจ ากัด เชน่ Scopus มีปัญหาในการเข้าใช้งาน ได้แค่ Access  

- อยากใหเ้พิ่มฐานข้อมูล เช่น Scopus ก็จะเป็น full access (e-journal, e-book), sage เป็นต้น  

- รุ่นปรับปรุงหลักสูตร ดีขึ้นกว่าแตก่่อน (มีคลินกิวิจัยเข้ามาทุกๆ วันอาทิตย์ เพื่อช่วย นศ. ที่ยัง

ไม่เข้าใจในเรื่องของการวิจัย ได้พัฒนาตนเอง)  

 

 

 


