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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยู่ในระดับดี (3.67 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 

(14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2 และ 6 ) และมีจ านวน 

2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมี 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ( 

องค์ประกอบที ่3 ) 

 

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  

องค์ประกอบที่ 2 4.62 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 3.17 ด ี  

องค์ประกอบที่ 5 3.75 ด ี  

องค์ประกอบที่ 6 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.67 ดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ผ่านความเห็นจากสภามหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 ด าเนินการเปิดการเรียน

การสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2551 โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเพื่อ

ให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งนักเรียนนักศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ประกอบการต่อมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการกับการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 เพื่อผลิตบัณฑิตให้แก่หน่วยงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านโลจิ

สติกส์ ทั้งนีส้าขาวิชาได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพราะเมื่อมีการพัฒนาคนและคนได้รับการ

พัฒนาในฐานะที่คนนั้นเป็นปัจจัยการกระท าก็น าเอาการพัฒนาคนและคนที่มีการพัฒนานั้นมาเป็น

แกนกลางของระบบการพัฒนาให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร

บุคคลในโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยที่ประเทศไทยจะเป็น

ศูนย์กลางการศกึษา 

 ในปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง

หลักสูตรใหม่โดยผ่านความเห็นขอบสภาวิชาการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18  มีนาคม 

2554  และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และจะครบรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2558  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนวิชาหรือเนื้อหาบาง

รายวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแล้วเสร็จในปี

การศกึษา 2558 ซึ่งด าเนนิการใชใ้นภาคเรียนที่ 1/2559  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่า

เป็นวิทยาลัย    โลจสิติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอน 

 ในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง

หลักสูตรใหม่โดยผ่านความเห็นขอบสภาวิชาการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19  กันยายน 

2559  และผา่นการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และจะครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตรใน พ.ศ. 2564  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนวิชาหรือเนื้อหาบางรายวิชาให้มี
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ความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแล้วเสร็จในปีการศึกษา 
2564  
 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่

ไม่สามารถด าเนินการได้

ส าเร็จ 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับ

มาตรฐาน  

ประชุมเตรียมแผนการพัฒนา

หลักสูตรยุค 4.0 ร่วมกับผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกส่วน 

ภายในวันที่ 25 

ของทุกเดือน 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

จัดท าหลักสูตรการเรียนการ

สอนยุค 4.0  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ 

ภายในเดือน 

ตุลาคม 2561 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

จัดท าความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 

องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 

(ปรับปรุงวิธีการรายงานผลใน

แบบการประเมนิ มคอ.7) 

โครงการนักศึกษาพบที่ปรึกษา  

ทุกสัปดาห์ อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

จัดเวลาให้นักศึกษาพบอาจารย์

ที่ปรึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

KM สนับสนุนการขอต าแหน่งทาง

วิชาการและการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก  

ภายในเดือน 

ตุลาคม 2561 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

เข้าร่วมโครงการ KM  เพื่อพัฒนา

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการ

เรียน การสอน การประเมิน

ผู้ เ รี ยน  ประชุมวางแผนการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศกึษา  

ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการด าเนินงานอย่าง

เป็นรูปธรรม  

ภายในเดือน 

ตุลาคม 2561 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

มีการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่

ไม่สามารถด าเนินการได้

ส าเร็จ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน

การ เรี ยนรู้  ประ ชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อรับฟังปัญหา

และแนวทางในการแก้ไข                 

- ข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มี

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  

- เพิ่มห้องปฏิบัติการเพื่อการ

เรียนรู ้  

ภายในเดือน 

ตุลาคม 2561 

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

เพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 

 

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 
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 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน ผ่าน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน ผ่าน  

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน.... ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

157.68 คะแนนเฉลี่ย 

22.22 
4.38 

 

36  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 140 รอ้ยละ 97.22 
4.86 

 

144  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 3 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา ระดับ 3 3  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 3.0 รอ้ยละ 20.00  

 

3.52 

 

15 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1.0 รอ้ยละ 6.67  

15  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 12.40 รอ้ยละ 82.67  

15  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ระดับ 3 3  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 3 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มีการด าเนนิการ 

รอ้ยละ 80 

  

  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 หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนนิการ   

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

มี/ไมม่ี การด าเนนิการ 

รอ้ยละ..... 

  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ....... 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ....... 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน... ขอ้  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ระดับ 5 5  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.67 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

ควรให้มีการวิพากษ์หลักสูตรหรอืร่วมกันจัดท าหลักสูตรระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน รวมทั้งตลาดแรงงาน เพื่อให้มหีลักสูตรที่ทันสมยั และเป็นไปตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานยิ่งขึน้ และควรพิจารณาแนวโนม้เศรษฐกจิสังคม การเมอืงเพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็นนวตักรรม 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

1. มีนวัตกรรมดา้นการฝังตัวของอาจารย์ประจ าในองคก์รต่างๆ เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์จริงให้อาจารย ์เพื่อท าการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ  

2. มีการท าMOU กับองคก์รต่างๆ จึงสามารถสรา้งเครอืข่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการฝกึประสบการณจ์รงิและการท างานได้เปน็อยา่งดี 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. บัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและนายจา้งมีความพึงพอใจบัณฑิตสูง 

2. บัณฑิตได้งานท าอยู่ในเกณฑ์สูง 

3. นักศึกษามีอัตราการส าเร็จการศึกษาสูง 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

การส ารวจภาวะการมงีานท าควรส ารวจเพิ่มเติมวา่บณัฑิตท างานตรงตามคุณวฒุทิี่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

สามารถจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาด้วยความรวดเร็ว 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการเตรยีมความพรอ้ม เพือ่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

2. จัดใหน้ักศึกษาได้ศึกษาดงูาน และประกวดในเวทตี่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

ควรเพิ่ม Wifi //จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์// ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

มีการบรหิารและพัฒนาอาจารย์อย่างตอ่เนื่อง ทั้งด้านการศึกษาต่อ การอบรมสมัมนาอย่างครบถว้น การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อกา้วสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. ควรจัดท าแผนบรหิารและพฒันาอาจารย์ให้ชัดเจน 

2. ควรเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

1. มีระบบการยกย่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าใหอ้าจารยม์ีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

2. มีการเตรยีมความพรอ้มเพื่อผลักดันอาจารย ์ให้ก้าวสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

หลักสูตรมีความทันสมยั ทนัต่อยุคขอ้มูลข่าวสาร 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

การระบุการจัดการเรยีนการสอนทีม่ีการบูรณาการกับการวจิัย การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ยังขาดความชัดเจน 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

ควรมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทีน่ าไปเป็นตัวอย่างทีด่ี 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน และองคก์รภายนอกสนใจเขา้ศึกษาดูงานจ านวนมาก 
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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 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน/ไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.62 4.62 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.17 - - 3.17 ระดับคุณภาพด ี

5 4 3.00 4.00 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

  3.07 

ระดับคุณภาพด ี

4.25 

ระดับคุณภาพดมีาก 

4.62 

ระดับคุณภาพ 

ดมีาก 

3.67 ระดับคุณภาพด ี

 



17 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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