
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปกีารศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



ก 
 

สารบัญ 

 

 หน้า 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร…  

ประจ าปีการศึกษา 2560.................................................................................................. 

 

ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร………………………………………………………………………………………. ค 

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

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร………………………………………………………………..……………………… 1 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา…………………………….…………. 2 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........................................ 4 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี.้............................................................................  4 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ……………………………………………………………..………………. 9 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร……………………………. 15 

การวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร……………………………………………… 15 

 

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

 

16 

ก าหนดการตรวจประเมนิ............................................................................................. 17 

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร......... 19 

ภาพประกอบ.............................................................................................................. 22 

 

 



ข 
 

  



ค 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 

2561 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

(3.75 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้) 

โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่  4) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับดี (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 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผา่น  

องค์ประกอบที่ 2 ไม่ประเมิน ยังไม่มีผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 4.08 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.75 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2559 ชื่อย่อ บธ.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เริ่มจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 

2559 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  60 หน่วยกิต  ภาษา

ที่ใช้คือ ภาษาไทย เปิดรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาทั้งใน

และต่างประเทศ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง  และมีประสบการณ์ในการท างานไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

โดยสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบของหลักสูตร เป็นดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เริ่มการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2559 เป็นต้นไป 

2. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พิจารณาหลักสูตรโดยผ่านที่

ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

3. คณะกรรมอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ

วันที่ 25 มกราคม 2559 

4. ผา่นคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

5. ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2559 

6. หลักสูตรผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2561 

7. ได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน

การประชุมครั้งที่  3/2562 (ระเบียบวาระที่ 5.8) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

นอกจากนี ้ บัณฑิตที่จบการศกึษาในหลักสูตรนี้  สามารถประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ล าดับ ผลการประเมินปี 2560 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 

2561 

1 ควรมีแนวทางการติดตามตรวจสอบ 

ก ากับการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จตามก าหนดเวลา 

และเห็นเปน็รูปธรรม 

หลักสูตรได้จดัโครงการ “การเขียน Thesis” ให้กับ

นักศึกษารหัส 59 และ 60 เพื่อเป็นการติดตามผลการ

ท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา

สามารถเขียนเค้าโครงวิทยานพินธ์ได้ถูกต้องตามหลัก

ระเบียบวิธีวจิัย และได้รับค าแนะน าจากวิทยากร 

2 ควรเตรียมความพรอ้มเพื่อใหน้ักศึกษาที่

รับเข้ามาใหม่มีคุณสมบัติที่จะเรียนได้จน

จบหลักสูตร  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวเิคราะห์สถิติ

ทางดา้นการวจิัยโดยใช้โปรแกรม Lisrel และ AMOS  

3 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยัง

หน่วยงานต่าง ๆ  

 

หลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรใน

นิตยสาร Logistics Mag Vol 10 Issue 40 หน้าที ่9 และ

นิตยสาร Logistics Thailand  Col. 18 Issue 200/04 

เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรไปในวงการโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน อีกทัง้ยังมีการเผยแพร่ขา่วสาร

ทางหนา้เว็บไซต ์www.cls.ssru.ac.th และที่ Facebook 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนนัทา ซึ่งเป็นสื่อทางออนไลน์ที่ได้รับความ

นิยมในปัจจุบัน 

4 ควรเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษาใน

การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในวารสาร ที่

ปรากฏในฐานข้อมูลของ สกอ 

หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการ “การเขียนบทความวิจยั

เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และ 

ISI” ให้กับนักศึกษา โดยบทความวิจัยของนักศึกษาด้รับ

การตีพิมพ์เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ "41st International Conference on Social 

Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM) which is scheduled to be held at 

Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit, Thailand on 

November 08-09,2019." จ านวน 3 เรื่อง 

5 ส่งเสรมิให้อาจารยน์ าเสนอผลงานทาง

วิชาการเพื่อได้รับการอ้างอิงในฐานขอ้มลู 

TCI และ Scopus 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เขา้ร่วมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขยีนผลงานวิจยัเพื่อตีพมิพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus 

ประจ าปี 2562” เมือ่วันที ่1 – 4 พ.ค. 2562 และ

โครงการอบรม "การพัฒนาการเขียนบทความวิจยัเพื่อ



3 
 

ล าดับ ผลการประเมินปี 2560 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 

2561 

ตีพมิพ์ในวารสารทีอ่ยู่ในฐาน TCI และการเขียนเค้า

โครงงานวิจยัเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก"  ซึ่ง

จะจัดขึน้ในวันที ่5-6 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่จัดโดย
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

6 การปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาเพื่อให้

ทันสมยั ควรก าหนดให้เป็นรูปธรรมใน 

มคอ. 3 และแสดงผลการด าเนินงานใน 

มคอ.5 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้รายวชิาสัมมนาดา้นการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 1 มีการบูรณาการ

ศาสตรด์้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการขนส่งโดยการเชิญ

วิทยากรที่มีความรูด้า้นการขนส่งทางบก ขนส่งทางเรือ 

มาบรรยายให้ความรูแ้ละกรณีศึกษาที่น่าสนใจใน

ปัจจุบันให้แกน่ักศึกษา 

7 ควรเพิ่มระบบการประมวลผลการวจิัยให้

หลากหลายมากขึน้ 

น าเสนอบทความ/หนงัสือที่เกีย่วข้องไปยัง

มหาวิทยาลยั 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตวับ่งชี ้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   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ผ่าน   

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน (ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา)   

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 ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอกที่ได้รับ การตีพมิพ์และหรอืเผยแพร่ 
ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 

 

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 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 13.80 รอ้ยละ 276 5  

5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

      4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอา้งองิ

ในฐานข้อมลู TCI และ SCOPUS ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 
0.40 5 

 

5 

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 4.25  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ระดับ 4 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี/การด าเนินการ 

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 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มกีารด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.45 

✓  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกวา่ 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ยังไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา 

 

-  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 9 ข้อ จาก 9 ขอ้ 

คดิเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ระดับ 4 4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.75 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- ควรมีการเตรยีมพรอ้มดา้นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยัของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใหต้รงสาขาวิชาเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับ

การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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  องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรผลักดันใหน้ักศึกษาค้นควา้/อ้างอิงงานวิจัยที่มดีัชนีผลกระทบการอ้างองิวารสาร (Impact Factor) ทีสู่งขึน้ตามล าดบั 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- มีการเตรยีมความพรอ้มของนักศึกษาก่อนการเรียน เช่น การเรียนปรับพื้นฐานด้านโลจสิติกส์ และการจดักจิกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง

กจิกรรมเผยแพร่ผลงานทางวชิาการระหว่างศึกษาและส าเร็จการศึกษา 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรมีการพัฒนาทักษะอื่นๆ ให้นักศึกษาจากการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรส่งเสรมิใหอ้าจารย์ตีพมิพใ์นฐานข้อมลูที่สงูขึน้เพื่อใหม้ีการอ้างอิง (citation) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านวิชาการสู่

ภายนอก พรอ้มทั้งผลักดันใหน้ักศึกษาคน้ควา้/อ้างองิงานวจิัยที่มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร (Impact Factor) 

- ควรเพิ่มผลงานวิชาการที่ตรงสาขาวิชามากขึน้เพื่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- หลักสูตรมีรายวิชา การเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรทบทวนการน าผลประเมนิการเรียนรูข้องนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือประเมินการทวน

ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึน้ 

- ควรมีกระบวนการในการให้ค าแนะน า (Coaching) กับนักศกึษาในการท าวิทยานิพนธ์เพิม่ขึน้ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่ทันสมัย ตรงตามความตอ้งการของนักศึกษา และสามารถพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีนได้ 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรเพิ่มเติมโปรแกรมตรวจสอบวิทยานิพนธ์ทีส่ามารถตรวจสอบภาษาองักฤษได้ เช่น โปรแกรม Turn it in 

 

 

 

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 - - - - ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพด ี

4 3 4.08 - - 4.08 ระดับคุณภาพดมีาก 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 3.75 3.75 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี -   
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 



18 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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