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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้

มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

(4.06 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) 

โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2, 5 และ 6) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ 

อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3 และ 4 )  

 

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  

องค์ประกอบที ่2 4.49 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.33 ด ี  

องค์ประกอบที่ 4 3.26 ด ี  

องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.83 ดีมาก  

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

1.เสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ใหต้รงกับความทันสมัย ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของแขนง

นั้นๆ เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.เพิ่มช่องทางในการตดิต่อผูใ้ช้บัณฑิตเพื่อการตดิตามประเมินผลในการตดิต่อผูใ้ช้บัณฑติ เช่น 

email, facebook ,Line, จดหมาย 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

1.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใหม้ีความพร้อมทางการเรยีนและมีกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ 

เชน่ active leaning การเรียนรูแ้ละ นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ทักษะวิชาชีพ โดยคณาจารย์และ

วิทยากรภายนอก 

2.การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ   

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

1.ให้งบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มกีารพัฒนาการตนเองด้านต าแหนง่วิชาการ โดยการ

ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริม เช่น การจัดโครงการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่มีการ

ปฏิบัติจริง และมีการตดิตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยติดตามผลงานทุก 3 เดือน เป็นต้น  

3.ส่งเสริมบรรยากาศในการเอือ้อ านวยต่อการเขียนต ารา การเขียนเอกสารประกอบการสอน

หรอืท าวิจัย  

4.ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

1.มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย พร้อมส าหรับความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและของชาติ 

2.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่นยิมในวงกว้างให้มากขึ้น.   

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.จัดสรรทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มหีอ้งปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ

ให้เพียงพอ และตรงต่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของนักศึกษาในหลักสูตร 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศกึษาที่มบีทบาทในการพัฒนาด้านการเรียนการ

สอน เพื่อตอบสนองความต้องของภาคอุตสาหกรรมตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน มีสถานะเป็นอุดมศกึษาที่

มีศักยภาพสามารถเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆตลอดระยะเวลาในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่

ผา่นมา การขยายตัวทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้เป็นอย่างมาก 

ประกอบกับความผันผวนของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น สง่ผลโดยตรงตอ่ต้นทุนการขนสง่และต้นทุนโล

จสิติกส์ของประเทศไทย ทั้งนีท้างภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลใหค้่า

ด าเนนิการและค่าใช้จา่ยต่างๆของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลใหค้่าครองชีพของ

ประชาชนสูงขึ้น ตลอดจนท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดต่ าลง 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล็งเห็นความส าคัญของ

การแขง่ขันและการบริหารจัดการด้านโลจสิติกส์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการออกสู่

ตลาดแรงงานต่อไป  

หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ตามสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีตเิห็นชอบ ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11 

พฤศจกิายน 2558 และ ส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้

แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  โดยมีแขนงวิชาที่แยกออกเป็นแขนงวิชาเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาบัณฑติ

ให้มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประกอบไปด้วย 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  ตามสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบ ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2558 และ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้

แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินการด าเนินงาน

ในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาอยู่ในระดับดี  
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

โครงการ 
ค าอธิบายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เอกสาร

หลักฐาน 

อ้างอิง 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ข้อเสนอแนะ : จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง  ควรเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับนกัศกึษา โดยการเชิญ

วิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์มาให้ความรู ้และเพิ่มเตมิกับนักศกึษาทุกแขนงวชิา 

การปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 

หลักสูตรควรเพิ่ม

ประสบการณ์ตรงให้กับ

นักศกึษาเป็นผู้

ประสานงานและ

ด าเนนิงานในการท่ี

รายวชิา  เตรียมฝึก

ประสบการณ์ โดยการ

จ าลองสถานการณ์จริง

ในการสัมภาษณง์าน การ

พัฒนาบุคลคิภาพ การ

แตง่กายในรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับลักษณะงาน 

เพื่อการเตรียมความ

พร้อมในการออกไป

ท างานจริง 

ปีการศกึษา 2560 ด าเนนิการ

จัดสัมนาได้

และมี

แนวทางใน

การหา

ช่องทางการ

ท าธุรกิจ

ส่วนตัว 

นักศกึษามี

การพัฒนา

ความรู้และ

ความ

เข้าใจใน

การจัดการ

ซัพพลาย

เชนธุรกิจ 

รายงาน

การจัด

โครงการ 

การปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 

1. โครงการบรรยายพเิศษ

ศาสตร์ซัพพลายเชนธรุกจิ    

2. โครงการส่งเสริม

งานวิจัยสูก่ารตีพิมพใ์น

ระดับชาติส าหรับนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 โครงการ

บรรยายพเิศษ

ส่งเสริม

งานวจิัยสู่

นักศกึษา 

นักศกึษามี

การพัฒนา

ความรู้มี

องคค์วามรู้

ในงานวิจัย 

 

แผนการ

ด าเนนิการ 

ปี 2561 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

ข้อเสนอแนะ :  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง ควรส ารวจคุณสมบัติของอาจารยท์ี่เขา้เกณฑโ์ดยการ

ท าเป็นแผนพัฒนาบคุลากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 

ตว้บ่งช้ีท่ี 4.1 1.  การน าผลงานวจิัยท่ี

ได้ตีพิมพใ์นระดับชาติ

และนานาชาติ ในฐาน 

TCI หรือ SCOPUS ใช้

ประกอบการขอต าแหนง่

ทางวิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์มี

การเตรียม

ขอต าแหนง่

ทางวิชาการ 

2.  ร้อยละ

ของ

ผลงานวจิัย

ท่ีได้ตพีมิพ์

ใน

ระดับชาติ

และ

นานาชาติ 

ผลงานวจิัย

ท่ีได้ตพีมิพ์

ใน

ระดับชาติ

และระดับ

นานาชาต ิ

2.  บุคลากรสายวชิาการ

เข้าโครงการต ารา / 

พัฒนาคุณวุฒิปริญญา

เอก 

ปีการศึกษา 2560 อาจารย์มี

ต าราหรอื

เอกสาร

ประกอบการ

สอนเข้าสู่โรง

พิมพ์ และ

ศกึษาตอ่ใน
ระดับปริญญา

เอก 

3.  ร้อยละ

ของบุคลา

การสาย

วชิาการ

เข้า

โครงการ

ต ารา และ

ศกึษาตอ่ 

บุคลากร

สาย

วชิาการท่ี

เข้า

โครงการ

ต ารา 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ : จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษ ควรจัด

ปฐมนิเทศอาจารย์พเิศษเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพิ่มเติมให้อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 1.  จัดให้มีการปฐมนิเทศ

อาจารย์พิเศษและ

อาจารย์ประจ าเกี่ยวกับ

เทคนิคการสอนให้

ทันสมัย ก่อนเปิดภาค

เรียน 

ปีการศึกษา 2560  1.  ร้อยละ

ของ

อาจารย์มี

การ

ปฐมนิเทศ

เกี่ยวกับ

เทคนิคการ

สอน 

อาจารย์มี

การพัฒนา

เกี่ยวกับ

เทคนิคการ

สอน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 
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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 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์

(% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผ่าน 

 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
ผ่าน 

 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
ผ่าน 

 

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบุผลการประเมิน ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน.... ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

262 คะแนน

เฉลี่ย  

22.30 

4.37 

 

60 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอื

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

229 รอ้ยละ 

91.97 
4.60 

 

249  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา ระดับ 3 3  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์

(% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

2.0 รอ้ยละ 

3.33 

2.78 

 

15 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

0 รอ้ยละ 0  

15  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

16.20 รอ้ยละ 

108 

 

15  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์  4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 

80 มีส่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 80 

  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถา้

มี) 

มี  การด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยกอ่นการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ม ี การด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์

(% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษา

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี  การด าเนนิการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วนั หลังสิน้สุด

ปีการศึกษา 

มี  การด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มี  การด าเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี

ท่ีแล้ว  

มี  การด าเนนิการ   

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการ

สอน 

มี  การด าเนนิการ   

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 

มี  การด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรอื

วิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

มี การด าเนินการ 

 

  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีตอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่

น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ม ีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.35 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์

(% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ  4.37 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 12 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ระดับ 4 4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.83 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 - 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

สามารถเรียนจบ ภายใน 3 ป ีจบแล้วมีงานรองรับ 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

วิทยาลยัเพิ่มรายวิชาการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักศกึษา 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. หลักสตูรมีการจัดกจิกรรมที่สอดคลอ้งกับรายวิชา  การศึกษาดูงานในสถานที่จริง 

2. วิทยาลัยมีการจัดกจิกรรม Job  fair  เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้พบผูป้ระกอบการโดยตรง 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

จุดที่ควรพัฒนา  ขอ้เสนอแนะ การวางแผนการรับนักศึกษาควรสอดคล้องกับ  มคอ.2   

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. วิทยาลัยมีการส่งเสรมิใหอ้าจารย์มตี าแหน่งทางวิชาการ 

2. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ร้อยละ 100  

3.  อาจารย์มีความพึงพอใจเพิ่มขึน้  

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

  ข้อเสนอแนะ  

1. การวเิคราะห ์ระบบ  กลไกการรับอาจารย์  ไม่มีการเปรยีบเทียบกับปีที่ผ่านมา  การช้ีแจงเหตุผลยังไม่

ชัดเจน  ปัญหาเกิดที่ระบบ  ขัน้ตอนการรับ  หรอื ปัญหาเกดิจากผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด   

อธิบายยงัไม่ชัดเจน   

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

ปัญหาจากอนิเตอร์เนต็   

ห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับ

คุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับ

คุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับ

คุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับ

คุณภาพดมีาก 

1 ผ่าน หลักสูตรได้

มาตรฐาน/ไม่ได้

มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 2.1 , 

2.2 

4.49 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.1 , 3.2 

, 3.3 

- - 3.33 ระดับคุณภาพด ี

4 3 4.1 , 4.2 

, 4.3 

- - 3.26 ระดับคุณภาพด ี

5 4 5.1 5.2 , 5.3 

, 5.4 

- 4.25 ระดับคุณภาพดมีาก 

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2 3.83 ระดับคุณภาพด ี

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับ

คุณภาพ

ดี 

ระดับ

คุณภาพดี

มาก 

ระดับ

คุณภาพ

ดมีาก 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 



รายงานการประเมนิตนเองหลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการซพัพลายเชนธรุกจิ หนา้ 22 
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ภาพประกอบ 
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