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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยูในระดับปานกลาง (2.75 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ 

(14 ตัวบงชี้) รายละเอียดดังนี้ องคประกอบที่ 1 หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 

2-6 มีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดี (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับ

ปานกลาง (องคประกอบที่ 4 และ 5) และมีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบที่ 3 

และ 6) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00  นอย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 1 ผาน  

องคประกอบที่ 2 3.95 ดี  

องคประกอบที่ 3 1.67 นอย  

องคประกอบที่ 4 2.78 ปานกลาง  

องคประกอบที่ 5 3.13 ดี  

องคประกอบที ่6 2.00 นอย  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกองคประกอบ 

2.75 ปานกลาง  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

         ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของ

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มี

การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น การเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น   ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้อง

ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหม่ๆ เสนอลูกค้า  การบริหารจัดการกระบวนการน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งในการประกอบธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจะค านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและ

พยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ ที่อยู่ในตลาด   เนื่องจากการเพิ่ม

ราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับรายได้ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากส าหรับลักษณะโครงสร้าง

ตลาดและภาวะทางการแขง่ขันในปัจจุบัน  

         การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร นับเป็นปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จ และยุทธวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการ

แขง่ขัน 

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิง

ยุทธศาสตร์เป็นหลักสูตรการศึกษา ที่ค านึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการพัฒนา

บุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ ให้

สอดคล้องกับความต้องการก าลังด้านนี้ของประเทศ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/

เห็นชอบของหลักสูตร มีล าดับดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์เชงิยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2552  

2. เริ่มใชภ้าคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

3. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2555 โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต  

4. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2555  

5. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่า

เป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด วิทยาลัยโลจิสติกส์
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และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอน ย้ายมาตัง้อยู่ที่ ศูนย์การศกึษานครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อ สิงหาคม 2558   
 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

โครงการ 
ค าอธิบายผล

การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

โครงการในการ

พัฒนาการ

เผยแพร่และ

ตีพมิพ์ผลงานทาง

วิชาการของ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้

เผยแพร่ผลงาน

วิชาการระดับ

นานาชาติ 4 

ผลงาน ระดับชาติ 

1 ผลงาน และ

ตีพมิพ์ใน

วารสารวิชาการที่

ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI 

กลุ่มที่ 1 1 ผลงาน 

การเผยแพร่

และตีพมิพ์

ผลงานทาง

วิชาการของ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

5 ผลงาน บรรลุ รายงานการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ

ของ 

ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด 

ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ 

ดร.ปรีชา  วรารัตนไ์ชย

และดร.เบญจพนธ์   

มีเงิน ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

จัดท า Flow การ

ด าเนนิงานก าหนด

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ตาม

กรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิ 

ด าเนนิการแล้ว

เสร็จและน ามาใช้

ในปีการ 2558 

 ระบบและ

กลไก 

หลักสูตรจัดท า 

Flow การ

ด าเนนิงานก าหนด

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ตาม

กรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิ 

บรรลุ Flow การด าเนินงาน

ระบบและกลไกการ

บริหารอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

จัดท า Flow การ

ด าเนนิงานก าหนด

ระบบและกลไกใน

การรับและเตรียม

ความพรอ้ม

ด าเนนิการแล้ว

เสร็จและน ามาใช้

ในปีการ 2558 

ระบบและ

กลไก 

 หลักสูตรจัดท า 

Flow การ

ด าเนนิงานก าหนด

ระบบและกลไกใน

การรับและเตรียม

บรรลุ Flow การด าเนินงาน

ระบบและกลไกในการ

รับและเตรยีมความ

พร้อมนักศกึษา 
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โครงการ 
ค าอธิบายผล

การด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

นักศึกษา ความพรอ้ม

นักศึกษา 

การส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ 

เพื่อการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

(ผูช่้วย

ศาสตราจารย์) 

อยู่ในการ

ด าเนนิการและ

น ามาใช้ในปีการ

2558 

 

ต าแหน่ง

ทางดา้น

วิชาการ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

 หลักสูตรมีการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ 

เพื่อการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

(ผศ.) อย่างนอ้ย 3 

คน  

บรรลุ บันทึกข้อความ ที่ 

ว.ล.ช. 407 วันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2559 

ว.ล.ช. 611 วันที่ 17 

มีนาคม 2559  

บันทึกข้อความ ที่ 

ว.ล.ช. 828 วันที่ 8 

เมษายน 2559  

บันทึกข้อความ ที่ 

ว.ล.ช. 858 วันที่ 11 

เมษายน 2559  
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ผลการประเมินตามตัวบง่ชี ้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ผ่าน   

4. คุณสมบัตอิาจารย์ผู้สอน ผ่าน   

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรกึษาการค้นควา้อิสระ 

ผ่าน 
 

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ผ่าน   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ผ่าน   

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน   

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ ผ่าน   

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ

บัณฑติศึกษา 

ผ่าน 
 

 

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 
ผ่าน 11 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

32.76 คะแนนเฉลี่ย 

4.68 

4.68  

7  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

1.80 รอ้ยละ 25.71 3.21  

7  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอกที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 
ไม่ต้องประเมนิ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 1 1  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 2 2  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา ระดับ 2 2  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 

 

 

 

ระดับ 2 2  
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 รอยละ 100 5  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ 
0 รอยละ 0 0  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 5.00 รอยละ 100 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบงชี้ 4.2 3.33  

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ระดับ 3 3  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 3  

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 3  

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมนิผูเรยีน ระดับ 2 2  

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

มีการดําเนนิการ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  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

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  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 

ไมม่กีารด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื 

การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปีที่แล้ว  

มีการด าเนนิการ   

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

  9) อาจารยประจาํหลักสูตรทกุคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

มีการดําเนนิการ   

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบัการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

 

มีการดําเนนิการ 

รอยละ 100 

  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มีการดําเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.43 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการดําเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.66 

  

รวมคะแนนตัวบงชี้ 5.4 ผาน 10 ขอ จาก 12 ขอ  

คิดเปนรอยละ 83.33 

4.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ระดับ 2 2  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงชี้ 2.75 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

- อาจารย์ประจ าหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 

 

 

 



14 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- ผู้ใชบ้ัณฑติมีความพึงพอใจตอ่คุณภาพของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เหน็ถงึคุณภาพบัณฑติทีต่รงตามสายงาน ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ

ได้เป็นอย่างด ี

 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

 

 

 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- ควรมีแผนการบรหิารการจัดการการรับนักศึกษาที่ชัดเจน หรือมีแผนบรหิารความเสีย่งกรณีที่ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

 

 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

- มีแผนการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบรหิารหลักสตูรควรมีความชัดเจนในการมอบหมายภาระงาน และบันทึกไว้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ ์

- ควรมีมาตรการธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสตูร เชน่ การสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

 

 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- การประเมินผู้เรยีนควรมีความชัดเจนมากขึน้ เช่น จดัท าคูม่ือการประเมินผลการเรียนรู ้เป็นต้น 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

 

 

2.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

- ควรเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้มากขึ้น 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบที่ 

คะแนน

ผาน 

จํานวนตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชีใ้

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -
6 

2 - - 3.95 3.95 ระดับคุณภาพด ี

3 3 1.67 - - 1.67 ระดับคุณภาพนอย 

4 3 2.78 - - 2.78 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.17 - 3.13 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

  2.33 2.88 3.95 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 

 

  



 

 

 

Page 1 of 3 

ก าหนดการ 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ในระหว่างวันท่ี 5 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  เวลา 8.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม   
------------------------------------------ 

  

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
08.00 – 08.15 น. ลงทะเบยีน 
08.15 – 08.45 น. คณะกรรมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมิน  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

โดย อาจารย์คมสัน โสมณวตัร คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
09.00 – 09.15 น. แนะน าผู้บริหาร/และน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ระดับหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร คือ 
    1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการเครือข่ายร้านอาหาร 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง 

และแนะน าทีมคณะกรรมการตรวจประเมินและแจ้งวตัถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

09.15 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
   คณะกรรมการชุดที่ 1  ณ ห้องประชุมเล็ก ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล  ประธาน  
2. อาจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร กรรมการ 
4. นางสาวศศิเพญ็  ครุฑชั่งทอง เลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 2  ณ ห้องประชุมใหญ่ ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ประกอบด้วย  

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนันท ์ ประธาน 
2. อาจารย์นีรนุช  เน่ืองวัง  กรรมการ 
3. อาจารย์นิยม  สุวรรณเดช กรรมการ 
4. นางสาวณัฐชานันท ์ บุญโต         เลขานุการ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
   คณะกรรมการชุดที่ 1  ณ ห้องประชุมเล็ก ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารจดัการเครือข่ายร้านอาหาร ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล ประธาน  
2. อาจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร กรรมการ 
4. นางสาวศศิเพญ็  ครุธชั่งทอง เลขานุการ 
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คณะกรรมการชุดที่ 2  ณ ห้องประชุมใหญ่ ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง ประกอบด้วย  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนันท ์ ประธาน 

2. อาจารย์นีรนุช  เน่ืองวัง  กรรมการ 
3. อาจารย์นิยม  สุวรรณเดช กรรมการ 
4. นางสาวณัฐชานันท ์ บุญโต         เลขานุการ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลตรวจประเมิน 
16.30 – 17.00 น. หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่านร่วมรับฟงัสรุปผลประเมินคุณภาพของแต่ละ

สาขาวิชา พร้อมทัง้รับฟงัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
08.00 – 08.15 น. ลงทะเบยีน 
08.15 – 08.45 น. คณะกรรมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมิน  
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

โดย อาจารย์คมสัน โสมณวตัร คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
09.00 – 09.15 น. แนะน าผู้บริหาร/และน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ระดับหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(มคอ.1) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
   เชงิยุทธศาสตร์ 

และแนะน าทีมคณะกรรมการตรวจประเมินและแจ้งวตัถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

09.15 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
   คณะกรรมการชุดที่ 1  ณ ห้องประชุมใหญ่ ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์(มคอ.1) ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.จิราย ุ อัครวิบูลย์กิจ  ประธาน 
2. อาจารย์วิเชยีร  โสมวิภาต กรรมการ 
3. อาจารย์ทิพยส์ุดา หมื่นหาญ กรรมการ 
4. นางสาวศศิเพญ็  ครุฑชั่งทอง เลขานุการ 

คณะกรรมการชุดที่ 2  ณ ห้องประชุมเล็ก ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชงิยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ ดร.ศรีนวล อินผึ้ง  ประธาน       
2. อาจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร กรรมการ 
4. นางสาวเกษรา  ตรีไพชยนตศ์ักดิ ์ เลขานุการ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
   คณะกรรมการชุดที่ 1  ณ ห้องประชุมใหญ่ ด าเนินการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนสากล ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.จิราย ุ อัครวิบูลย์กิจ  ประธาน 
2. อาจารย์วิเชยีร  โสมวิภาต กรรมการ 
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3. อาจารย์ทิพยส์ุดา หมื่นหาญ กรรมการ 
4. นางสาวศศิเพญ็  ครุฑชั่งทอง เลขานุการ 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลตรวจประเมิน 
16.30 – 17.00 น. หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่านร่วมรับฟงัสรุปผลประเมินคุณภาพของแต่ละ

สาขาวิชา พร้อมทัง้รับฟงัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวา่ง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
** ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม ** 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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