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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ได้

มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (4.04 

คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมี

จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 และ 5) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับดี (องค์ประกอบที่ 3, 4 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 4.60 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 3.78 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

4.04 ระดับคุณภาพดีมาก  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านการเรียนการ

สอน เพื่อตอบสนองความต้องของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีสถานะเป็นอุดมศึกษาที่

มีศักยภาพสามารถเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ตลอดระยะเวลาในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่

ผ่านมา การขยายตัวทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก 

ประกอบกับความผันผวนของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่งและต้นทุน  

โลจิสติกส์ของประเทศไทย ทั้งนี้ทางภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลให้  

ค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายต่างๆของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ค่าครองชีพ

ของประชาชนสูงขึ้น ตลอดจนท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดต่ าลง 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล็งเห็นความส าคัญของการ

แข่งขันและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการออกสู่

ตลาดแรงงานต่อไป  

หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ตามสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีติ เห็นชอบ ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่  4/2558 วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2558 และ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้

แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  โดยมีแขนงวิชาที่แยกออกเป็นแขนงวิชาเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาบัณฑิต

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 าเนินงานใน

ปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาอยู่ในระดับดี 
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         ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

โครงการ แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานในข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ :  ควรเพิ่มรายวิชาที่ใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม

ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

หลักสูตรได้มีการอบรมโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา

ปริญญาตรีในทุกช้ันปี ได้แก่ การประยุกต์ใช้ Excel การใช้ FlexSim 

การใช้ห้องปฎิบัติการ 24 ชั่วโมง 

การใช้โปรแกรม POS  อันเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการคิด

วิเคราะห์การแกป้ัญหาทักษะการด าเนินชวีิตในการปฏิบัติงาน 

รายวิชา 

-สถติิธุรกจิ 

-การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

-การบรหิารจัดการระบบปฏิบัติการหน้ารา้น 

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจพาณิชยนาวี 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ : จุดท่ีควรพัฒนาการวางแผนการรับนักศึกษาควรสอดคล้องกับ มคอ.2 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม

ข้อเสนอแนะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ได้ท าการประเมินกระบวนการท างาน

ของระบบการรับนักศึกษา โดยมีกระบวนการท างาน มีการวางแผน

รับนักศึกษา  ซึ่งแผนรับต้องสอดคล้องกับ มคอ.2  
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โครงการ แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานในข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

ในปีการศึกษา 2561 โดยมีกระบวนการท างาน สอดคล้องกับ 

มคอ.2 ดังนี้ 

- ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เช่น Web site   Facebook  และโดยการ

ออกแนะแนวโรงเรยีนมัธยมปลาย 

- การก าหนดสอบตามระบบ TCAS   5 รอบ 

รอบที่ 1 Protfolio 

รอบที่ 2 โควต้าและทุนเพชรสุนันทา 

 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ผ่านTCAS 

  รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

- ในแต่ละรอบที่ 4 Admission (ผ่านTCAS) 

รอบ การสัมภาษณ์นักศึกษาโดยอาจารย์ในแขนงวิชาท าการ

สัมภาษณ์และคัดเลือก โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน  การ

สอบ พูดและอ่านภาษาอังกฤษ  และความสนใจในศาสตร์ที่

นักศึกษาเลือกเรยีน 

- ประกาศผลสอบ ประกาศผลผู้ผา่นการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ 

- รายงานตัวนักศึกษา  นักศึกษารายงานตัวและช าระเงินเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษา  โดยนักศึกษาต้องเตรียมหลักฐานให้

พรอ้มตามที่แจ้งในประกาศ 

- ปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนิน งานที่ มี ปัญ หา และเขียน
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โครงการ แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานในข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ โดยประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ

ประเมินผลระบบการรับสมัครนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ข้อเสนอแนะ :  จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง ขั้นตอนการรับอาจาย์ใหม่ไม่มีการเปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา  

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม

ข้อเสนอแนะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

- การจัดอบรมการเขยีนมคอ.7 วันที่ 5 เมษายน 2562 

- การจัดอบรมการเขยีนมคอ.7 วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 

- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจนซึ่งระบบและกลไกดังกล่าวมีการ

ด าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกแขนงวิชาฯ ในหลักสูตรฯ 

ที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  

 
 

- ผลจากการประเมินความพึงพอใจโครงการจัดอบรมการเขียน

มคอ.7 อยู่ในระดับดี 

- หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่และการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจนซึ่งระบบและกลไก

ดังกล่าวมีการด าเนินงาน 

กรณีแขนงวิชาฯ มีความจ าเป็นต้องรับอาจารย์เพิ่ม แขนงวิชาฯ  

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี ้คอื 

1.มีประชุมแขนงวิชาฯ  เพื่อวางแผนอัตราก าลัง โดยค านึงถึง

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับสมัครตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและในกรณีที่มี

ประสบการณ์การท างานจากภาคธุรกิจและจบปริญญาเอกจะ

พิจารณาเป็นพิเศษ 

3.ทางวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครอาจารย์โดยประกาศทาง 

Website ของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏสวนสุนั นทา โดยระบุ
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โครงการ แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานในข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

4.ในการสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสอนเพื่อดูองค์

ความรู ้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้นอกจากนั้นจะ

พิจารณาจากบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า การคิดและการตัดสินใจ 

ทัศนคติรวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์ 

5.ผู้ที่ผ่านการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  วิทยาลัยฯ จะ

ประกาศผลอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกทาง Website ของ

มหาวิทยาลัยและจะได้รับการรายงานตัวและเซ็นต์สัญญาปฏิบัติ

ราชการเป็นอาจารย์ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  

6.เมื่ออาจารย์ได้รับการมอบหมายงานแล้ว หลักสูตรจะท าการ

ปฐมนิเทศ ให้ความรูแ้ก่อาจารย์ใหม่ทุกท่านเพื่อให้ทราบแนวทาง

ในการท างาน 

7.วิทยาลัยฯ ก าหนดอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรกึษา  On the job 

training ซึ่งมี คู่มือพี่เลีย้งแนะน าการท างานให้กับอาจารย์ใหม่ 

8.วิทยาลัยฯ มีการประชุมอาจารย์ในสาขาเพื่อท าการประเมิน

อาจารย์ที่รับมาใหม่ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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โครงการ แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานในข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ :   จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุงปัญหาจากอินเตอร์เน็ต ห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม

ข้อเสนอแนะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ส าหรับปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยฯ ได้ท าการจัดสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้แก่หลักสูตร อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

(1) ห้องเรียน มี 3 อาคาร : 

    - อาคาร 1 ห้องบรรยาย  17  ห้อง มีอินเตอร์เน็ต ระบบ WIFI 

คลุมทั่วทั้งอาคาร  มีห้องประชุมใหญ่  1 ห้องส าหรับ 300 ที่นั่ง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต WIFI 

ห้องปฏิบัติการโลจิส ติกส์ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

ห้องควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน (อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมการ

ใช้งาน)  ห้องสมุด 

 - อาคาร 2 ห้องบรรยาย  20  ห้อง  มีอินเตอร์เน็ต ระบบ 

WIFI คลุมทั่วทั้งอาคาร  ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์  

 - อาคาร 3 ห้องบรรยาย 4 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง  

ส าหรับ 700 ที่นั่ง  และมีศูนย์อาหาร  

 - อาคารห้องปฏิบัติการคลังสินคา้  

          หลักสูตรได้วางแผนการด าเนินงาน ตามแผนการที่มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มขึน้   

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องที่ 3 อาคาร 1 ช้ัน2  

ได้ด าเนินการจัดสร้าง แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ซึ่งห้องปฏิบัติการ

คอมพิ ว เต อ ร์ ห้ อ งที่ 3  นี้  ท า งวิท ย าลั ย ได้ ล ง    FlexSim 

Simulation Software  เป็นโปรแกรมการสร้างแบบจ าลองเพื่อ

วิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมในการลดต้นทุนและในการ

ด าเนินงานต่างๆ    

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 2 เพิ่ม  จากเดิมที่

ลงไว้ในห้องคอม 1  ที่ประชุมหลักสูตร จึงมีมติมอบหมายให้

อาจารย์กิตติอ าพล  สุดประเสริฐ  ด าเนินการลงโปรแกรม ให้

แล้วเสร็จ พร้อมจัดให้ มีกิจกรรมโครงการสอนใช้ห้องปฏิบัติการ 
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โครงการ แผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงานในข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

  - อาคารห้องปฏิบัติการคลังเอกสาร  

            - ห้องการเรียนรูซ้ึ่งรองรับบุคคลได้  40  ที่นั่ง 

            - ห้องควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน (GPS)  (อยู่ ใน

ระหว่างการฝึกอบรมการใช้งาน) 

          - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  และ 3  อาคาร 1 ช้ัน 2  มี

จ านวนคอมพิวเตอร์ รวม 115 เครื่อง   

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์2 อาคาร 2 ช้ัน 1 มีจ านวนคอมพิวเตอร ์

รวม 37 เครื่อง เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบ WIF 

คอมพิวเตอร์ อาคาร 2 สอนโปรแกรม Excel  โปรแกรม POS  

ขั้นกลาง จากนัน้ใหน้ักศึกษาน าความรูม้าทดสอบกับห้องปฏิบัติ

บรหิารจัดการธุรกจิค้าปลีก ในรายวิชาRTL 2202 การบรหิาร

จัดการระบบปฏิบัติการหน้ารา้น  

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 1 อาคาร 1 สอนใน

รายวิชา RTL 3208 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ด าเนินการสอน

รว่มกับการท ากจิกรรมสรา้งแฟนเพจ เพื่อขายสินคา้  โดยสอน 2 

ภาษา เป็นภาคภาษาไทย-อังกฤษ  
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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 

 



12 
 

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 ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ผ่าน 
 

 

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผ่าน 
 

 

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

364.37 คะแนน

เฉลี่ย 4.39 
4.39 

 

83  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอื

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี

317 รอ้ยละ 

4.80 
4.80 

 

330  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 3 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา ระดับ 4 4  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

3 รอ้ยละ 20 5  

15 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์(% 

หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

0 รอ้ยละ 0 
0 

 

15  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

12.00 รอ้ยละ 5 5  

15  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.33  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ระดับ 4 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 

80 มีส่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

มกีารด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 

✓  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ หรอื มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถา้

มี) 

มีการด าเนนิการ ✓  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยกอ่นการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ ✓  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 

มีการด าเนนิการ ✓  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์(% 

หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษา

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วนั หลังสิน้สุด

ปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ✓  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ✓  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี

ท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ ✓  

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการ

สอน 

มีการด าเนนิการ ✓  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ ✓  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรอื

วิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

-  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีตอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไม่

น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.42 

✓  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มี

ต่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.39 

✓  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนน

ประเมิน

ของ

คณะกรรม

การ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ ตัวตั้ง 

ผลลัพธ ์(% 

หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

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 

 

- ควรผลักดันใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจยัที่สอดคล้องกับแขนงวิชามากขึน้ และศึกษาต่อใน

สาขาวิชาทีต่รงกับแขนงวิชา 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

 

 

 

 



17 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- บัณฑติมีคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการต้องการ เชน่ มีความมัน่ใจ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ด ีมีความ

อดทน มีความคดิสรา้งสรรค์ 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ควรเน้นให้นักศึกษาเรื่องการปรับตัวกับสังคมและองคก์รที่ท างาน 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

-  

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ควรทบทวน วิเคราะห์การใช้เกณฑ์และคุณสมบัติการรับนกัศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสตูรมากที่สดุ  

- ควรการเพิ่มกจิกรรมพัฒนานกัศึกษาด้านการปรับตัวเพือ่การประกอบอาชีพ 

- ควรทบทวนจ านวนอตัราการคงอยู่ของนักศึกษาเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการให้

ค าปรกึษาและด้านอืน่ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู ่

- ควรเพิ่มกจิกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่จริงมากขึน้ 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- มีระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าที่ด ีเช่น การฝังตัวในสถานประกอบการณ์ ท าให้อาจารย์สามารถ

น าประสบการณ์และการปฏิบตัิงานมาปรับใช้ในการสอนแก่นักศึกษา 

- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ทัง้ทางดา้นการศึกษาต่อ  การขอต าแหนง่ทางวิชาการ  และการฝกึอบรม

ทางวิชาชีพ 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ควรส่งเสรมิใหอ้าจารย์น าผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาอาจารย์มาประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอนและ

พัฒนาด้านการวจิัย บรกิารวชิาการเพิ่มมากขึน้ 

- ควรส่งเสรมิใหอ้าจารย์ท าผลงานวิจยัที่สอดคล้องกับแขนงวิชาเพื่อน ามาขอต าแหนง่ทางวิชาการให้

เพิ่มขึน้ 

- ควรส่งเสรมิใหอ้าจารย์เข้ารับการอบรมทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับแขนงวิชาที่สังกดัมากขึน้ 

- ควรมีการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าใหค้รบทุกคน 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- มีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงและมีความหลากหลาย 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- ควรเชิญวิทยากร/ผู้เช่ียวชาญในแต่ละแขนงวิชามาเพื่อถา่ยทอดประสบการณ์จริงเพิ่มขึน้ 

- ควรทบทวนการบูรณาการการเรยีนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการด้านประโยชน์ที่นักศึกษา 

ชุมชน และอาจารย์จะได้รับ 

- ควรทบทวนระบบการประเมินที่ให้ขอ้มูลน าไปสู่การพัฒนาผู้เรยีน และผู้สอนเพิ่มขึน้ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ีท่ันสมัย ตรงตามความตอ้งการของแขนงวิชา และสามารถพัฒนาการ

เรียนรูข้องผู้เรยีนได ้ด้วยการน าดิจติอลและ ICT มาใช้ในการเรียนการสอน 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

-  

 

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 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.60 4.60 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพด ี

4 3 3.78 - - 3.78 ระดับคุณภาพด ี

5 4 4.00 4.33 - 4.25 ระดับคุณภาพดมีาก 

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 3.76 4.25 4.60 4.04 ระดับคุณภาพดมีาก 

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 
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ภาพประกอบ 
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