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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 

2561 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี

มาก (4.04 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัว

บ่งชี้ ) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่  2  และ 4) มีจ านวน 3 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3, 5 และ 6)  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

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 ผา่น  

องค์ประกอบที่ 2 4.69 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 4.06 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5 4.00 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

4.04 ระดับคุณภาพดีมาก  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Master of 

Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management)  ชื่อย่อ บธ.ม. (การ

จัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)  วิทยาลัยโล

จสิติกส์และ ซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรเปิดใช้งานปี พ.ศ. 2552  ท าการ

ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 และใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  และท าการปรับปรุง

หลักสูตรอีกครั้ง พ.ศ. 2559 ใช้งานภาคการศึกษา 1/2559  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี จ านวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต  หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง   

โดยสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบของหลักสูตร เป็นดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโลจสิติกส์เชงิยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2555 

2. เริ่มใชใ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

3. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

บัณฑติวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

4. ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อ

วันที่ 25 มกราคม 2559 

5. ผา่นคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 

6. ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 

2559 

7. หลักสูตรผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่  12 

กรกฎาคม 2561 

นอกจากนี้  บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้  สามารถประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ผ่านการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจาก 

สกอ. ได้คะแนน  3.73  มีคุณภาพในระดับดี  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ  มาใช้ส าหรับจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) เพื่อ

ด าเนินโครงการและกจิกรรมในการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตร โดยผลของการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผล

การด าเนินงานการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (Improvement Plan) สรุปได้ดังนี ้ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบั

มาตรฐาน   

ข้อเสนอแนะ: ไมม่ีขอ้เสนอแนะ 

- - 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต   

ข้อเสนอแนะ: ควรมีแนวทางการ

ติดตามตรวจสอบ ก ากับการท า

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพือ่ให้

นักศึกษาส าเร็จตามก าหนดเวลา 

และเห็นเปน็รูปธรรม 

1. ศึกษาดูงานการบรหิารระบบ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนของ 

บรษิัท สหการประมลู จากัด 

(มหาชน) (AUCT) 

ภาคเรยีน 1-2/2561 

ศึกษาดูงานบรษิัทสหการประมูล 

(AUCT) กรุงเทพฯ วันอาทติยท์ี่ 3 

มี.ค. 62 ภาคเรยีน 2/2561 

1. เชิงปริมาณ มีผู้เขา้ร่วมโครงการ 

40 คน  คดิเป็นร้อยละ 100 บรรลุ

เป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ  การประเมินความ

พึงพอใจและการน าความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ของผู้เข้ารว่มโครงการ  

รอ้ยละ 95.29 จากเป้าหมายร้อยละ 

90 บรรลุเป้าหมาย 

 2. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม 

อัตลักษณข์องหลักสูตรและแข่งขันชิง

รางวัลเพื่อตอบโจทย์ กพร. ส าหรับ

นักศึกษาทุกชัน้ปี 

ภาคเรยีน 1-2/2561 

ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในฐาน TCI และ
เทคนิคการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
ภาคเรยีน 1-2/2561 

ด าเนินการภาคเรยีนที ่3/61  

ขณะนีโ้ครงการได้รับการอนุมตัิแล้ว 
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ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

 4. บรรยายพิเศษทางสัมมนา 

โลจิสติกส์โดย Guest Speaker 

ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท 

ภาคเรยีน 3/2561 

ด าเนินการภาคเรยีนที ่3/61  

ขณะนีโ้ครงการได้รับการอนุมตัิแล้ว 

 5. โครงการคลนีิกวิจัยเพื่อสนบัสนุน

การท าวิจัยระดับบัณฑติศึกษา  

ภาคเรยีน 1-3/2561 

อยู่ระหวา่งด าเนนิโครงการ 

 6. กจิกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ก ากับการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จตาม

ก าหนดเวลา และบนัทึกอยา่งเป็น

รูปธรรม 

ภาคเรยีน 1-3/2561 

1. เชิงปริมาณ: ติดตามตรวจสอบ

ครบทุกคนตามจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์และค้นควา้

อิสระ คดิเป็นร้อยละ 100 บรรลุ

เป้าหมาย  โดยการตดิตาม

ตรวจสอบจ าแนกเป็นนักศึกษารหัส 

59 จ านวน46 คน และนักศึกษารหัส 

60 จ านวน  คน รวม 14 คน รวม

ทั้งสิน้  60 คน  

2. เชิงคุณภาพ: คะแนนประเมิน

ความพึงพอใจรอ้ยละ  60 (ความ

คบืหน้ายงัไม่เปน็ที่น่าพอใจ จาก

เป้าหมายรอ้ยละ 90 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา  

ข้อเสนอแนะ: ควรเตรียมความ

พรอ้มเพื่อใหน้ักศึกษาที่รับเขา้มา

ใหม่มีคุณสมบัติที่จะเรียนได้จน

จบหลักสูตร 

1. โครงการพัฒนาทักษะนักศกึษา

เพื่อเตรยีมพรอ้มกอ่นเข้าศึกษา ภาค

เรียน 1/61 ชื่อโครงการ “โครงการ

ปรับพื้นฐานด้านโลจสิติกส์” 

 

 

จัดโครงการ วันที ่18 และ 25 

สิงหาคม 2562 เวลา  08.00 - 

17.00 น. อาคาร 1 ช้ัน 2 หอ้ง 1-

209 เปิดภาคเรยีน 19 ส.ค. 62 

1. เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 

30 คน จากเป้าหมาย 15 คน บรรลุ

เป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ: ความพงึพอใจและ

การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

97.08 จากเป้าหมายรอ้ยละ 90 

บรรลุเป้าหมาย 
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ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

 2. โครงการพัฒนาทักษะนักศกึษา

เพื่อเตรยีมพรอ้มกอ่นเข้าศึกษา ภาค

เรียน 2/61 ชื่อโครงการ “โครงการ

ปรับพื้นฐานด้านโลจสิติกส์” 

 

จัดโครงการภาคเรยีนที ่2/61 

ส าหรับนักศึกษาทื่เขา้ใหม่เทอม 2 

จัด 5 ม.ค 62 เปิดภาคเรยีน 6 ม.ค. 

62 

1. เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 

12 คน จากเป้าหมาย 10 คน บรรลุ

เป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ: ความพงึพอใจและ

การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

85 จากเป้าหมายรอ้ยละ 90 ไม่

บรรลุเป้าหมาย 

 3.โครงการ Recruit นักศึกษาใหม่

ส าหรับปกีารศึกษา 2562 

ยกเลิก: ไม่ได้รับการอนุมตัิ และให ้

ด าเนินโครงการโดยหน่วยงานกลาง

ของวิทยาลยั 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

ข้อเสนอแนะ: ไมม่ีขอ้เสนอแนะ 

- - 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร 

การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเ้รียน   

ข้อเสนอแนะ: การปรับปรุง

เนื้อหาในรายวิชาเพื่อให้ทันสมัย

ควรก าหนดให้เห็นเป็นรูปธรรม

ใน มคอ.3 และแสดงผลการ

ด าเนินงานใน มคอ.5 

1. กจิกรรมตรวจสอบการปรับปรุง 

มคอ.3 และความสอดคล้องของ 

มคอ.3 และ มคอ.5 

ภาคเรยีน 1-2/2561 

1.เชิงปริมาณ: ตรวจสอบครบตาม

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียน

ที่ 1/61 จ านวน 3 รายวิชา และภาค

เรียนที่ 2/61 จ านวน 3 รายวิชา รวม 

6 รายวิชาคดิเป็นรอ้ยละ 100 บรรลุ

เป้าหมาย 

2.เชิงคุณภาพ: คะแนนประเมนิ

คุณภาพ คอื มีความแตกตา่งของ

หัวข้อสอนใน มคอ. 3 และข้อแนะน า

หรอืข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใน 

มคอ. 5 ที่แตกตา่งจากเดิม ผล

ประเมินได้ร้อยละ 92 จากเปา้หมาย 

รอ้ยละ 90 บรรลุเป้าหมาย 
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ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

องค์ประกอบที่ 6: สิง่สนับสนุน

การเรียนรู ้  

ข้อเสนอแนะ: ไมม่ีขอ้เสนอแนะ 

- - 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 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. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษาการ

คน้ควา้อิสระ 
ผ่าน  

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ผ่าน (ไม่มอีาจารย์ที่ปรกึษา)   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ผ่าน   

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน   

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ ผ่าน   

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ผ่าน 11 ขอ้   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 4.38 คะแนนเฉลี่ย 

4.38 

4.38  

1  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

8.6 รอ้ยละ 71.66 5  

12  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอกที่ได้รับ การตีพมิพ์และหรอืเผยแพร่ 
ไม่ต้องด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 4  

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 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
2 รอ้ยละ 40 

2.50 
 

5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 13.80 รอ้ยละ 276 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 4.17  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ระดับ 4 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มกีารด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 

✓  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มกีารด าเนนิการ ✓  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ ✓  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั

สิน้สดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ ✓  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วัน หลังสิน้สดุปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ✓  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ✓  

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

มีการด าเนนิการ ✓  

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารยใ์หม ่ -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ ✓  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

มกีารด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 

✓  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มกีารด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.50 

✓  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มกีารด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.38 

✓  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 11 ขอ้ จาก 11 ขอ้ 

คดิเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ระดับ 4 4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 4.04 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- ควรมีการเตรยีมพร้อมดา้นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยัของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใหต้รงสาขาวิชาเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับ

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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      องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- นักศึกษามีการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

 

 



13 
 

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- มีการเตรียมความพรอ้มของนักศึกษาก่อนการเรียน เช่น การเรยีนปรับพื้นฐานด้านโลจสิติกส์ และการจดักจิกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง

กจิกรรมเผยแพร่ผลงานทางวชิาการระหว่างศึกษาและส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรมีการพัฒนาทักษะอื่นๆ ให้นักศึกษาจากการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรเพิ่มผลงานวิชาการที่ตรงสาขาวิชามากขึน้เพื่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- หลักสูตรมีรายวิชา การเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรส่งเสรมิการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรอืการเรยีนการสอนภาษาอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุน่ เปน็ต้น 

- ควรทบทวนการน าผลประเมนิการเรียนรูข้องนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือประเมินการทวน

ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึน้ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่ทันสมัย ตรงตามความตอ้งการของนักศึกษา และสามารถพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีนได้ 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

 

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 - - 4.69 4.69 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพด ี

4 3 4.06 - - 4.06 ระดับคุณภาพดมีาก 

5 4 4.00 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 3.88 4.00 4.69 4.04 ระดับคุณภาพดมีาก 

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี ระดับ

คุณภาพดี

มาก 
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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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