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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มผีลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2561 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.86 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 และ 6) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3,4 

และ 5)  
 

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 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.60 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 3.49 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.63 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.86 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร  บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  บธ.บ.(การจัดการโลจสิติกส์) 

ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Business Administration 

(Business Supply Chain Management)   

         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   B.B.A. (Logistics Management) 

 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 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  
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 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยจัดการศกึษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่า

เป็นวิทยาลัย    โลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนได้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอน 

 ในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง

หลักสูตรใหม่โดยผ่านความเห็นขอบสภาวิชาการมหาวิทยาลัยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19  กันยายน 

2559  และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และจะครบรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2564  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนวิชาหรือเนื้อหาบาง

รายวิชาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแล้วเสร็จในปี

การศกึษา 2564 

 โดยสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 2.เริ่มใชใ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

 3.คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พิจารณาหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที1่ /2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 

 4.คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัตใินการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันที่ 4 พฤศจกิายน 2558 

 5. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11พฤศจิกายน 

2558 

 6.ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน ในปีการศึกษา 2561 

 

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  ได้มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับดี โดยระดับคะแนน 3 ปี

ย้อนหลังมีดังต่อไปนี ้

ปีการศกึษา ระดับคะแนน 

พ.ศ.2558 3.35 

พ.ศ.2559 3.57 

พ.ศ.2560 3.67 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ศูนย์นครปฐม) 

แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

องค์ประกอบที1่ การก ากับมาตรฐาน  

ประชุมเตรียมแผนการพัฒนาหลักสูตร 

4.0 ร่วมกับผู้ท่ึเกี่ยวข้องทุกส่วน สาขาจัด

ให้มีปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเพื่อให้มี

หลักสูตรท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยให้

นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ในรายวิชา การ

จั ดการคลั งสิ นค้ าสมั ย ใหม่ ภายใน

ห้องปฏิ บัติ การคลั งสินค้ าและวิ ชา

โครงการพเิศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

ภายในวันท่ี25 

ของทุกเดือน 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

-นักศึกษาได้รับใบประกาศคุณวุฒิ

มาตรฐานวิชาชีพฝีมือแรงงาน นัก

ปฏบัิตกิารคลังสนิค้าระดับ 1 

-การน าเสนอผลงานของนักศึกษา ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 

ของสถานประกอบการ 

ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน ใ น ร า ย วิ ช า 

LOG4501  โครงการพิเศษด้านการ

จัดการโลจิสติกส์และได้ส่งผลใน

รายวิชาก CLS3101 การวิจัยธุรกิจ

เพื่อการตีพิมและเผยแพร่ผลงาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

สาขาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน

ประกอบการ และสาขาจัดให้มีการ

ส ารวจภาวะการได้งานท า ท่ีตรงกับ

สาขาวิชา โดยได้ท าส ารวจ ผ่านระบบ 

online ทุก 6 เดือน เพื่อติดตามและ

ประเมินผล 

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

นักศกึษามอีัตราการได้งานท าตรงตาม

สาขาวิชา ร้อยละ 91.03 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

หลักสูตรได้มีการแบ่งอาจารย์ท่ีปรึกษา

ตดิตามนักศกึษาในแตล่ะชัน้ปีอย่างท่ัวถึง 

จัดเตรียมผู้มีประสบการณ์ถ่ายองค์

ความรู้เบื้องต้น และเพิ่ม WIFI , จ านวน

เ ค ร่ื อ ง คอมพิ ว เ ต อ ร์ , ทั ก ษ ะ ด้ า น

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

ของนักศกึษา 

  

ทุกสัปดาห์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

จากปีการศึกษา 60 ได้จัดตารางเวลา

ให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทั กษ ะ  ด้ า นภ า ษ าอั ง ก ฤษ  ด้ า น

คอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

โดยอยูภ่ายใตค้วามดูแลของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและมีมีการจัดท า

โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและทักษะการเ รียน รู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษา อย่าง

ต่อเนื่อง อาทิเช่น จัดท าโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2561 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการใช้

ชีวิตให้แก่นักศึกษา ,โครงการเพาะ

เมล็ดพันธ์ุใหม่ CLS61 ศูนย์นครปฐม

เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตด้าน

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทักษะการเป็น
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แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ผู้น า,โครงการเลอืกตัง้สโมสรนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการใช้ชีวิตด้านหน้าท่ีพลเมือง 

และภาวะการเป็นผู้น า,โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะการใช้ชีวิต ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม, การอบรมภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษา

ให้แก่นักศึกษา, การเรียนการสอนใน

รายวิชา CLS3101 การวิจัยธุรกิจ 

เพื่อให้นักศึกษาได้ เ รียนรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนการท างานวิจัยท่ีถูกต้อง และ

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ เ ป็นการ เส ริมส ร้าง ทักษะ

ทางด้านการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและ

วิจัย ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้แล้ว 

ทางสาขาวิชายังได้น านักศึกษาเข้ามา

เ รี ย น รู้ ใ น ด้ า น ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศในงานด้านโลจิสติกส์ ณ 

ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยี รวมท้ัง มีการเชิญ

วิทยากรภายนอก มาร่วมเป็น Guest 

Speaker ถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองของ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

ดังเช่น ในรายวิชาLOG2204 ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ 

เป็นต้น 

2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ศูนย์

นครปฐม ได้จัดท าโครงการศึกษาดู

งานในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 61 

โดยได้พานักศึกษาไปดูงานในสถาน

ประกอบการจริงท่ีบริษัท ทีไอพีเอส 

จ ากัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
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แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

เพื่อบูรณาการเรียนกับการเรียนการ

สอนในรายวิชา CLS1105การจัดการ

ผลิตและปฏิบัติการ, วิชาLOG การ

วางแผนอุปสงค์และสินคา้รคงคลัง  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 

KM สนับสนุนการขอต าแหน่งทาง

วิชาการและการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก ควรจัดท าแผนบริหารและ

พัฒนาอาจารย ์

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 2562 

อาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

เข้าร่วมโครงการ KM  เพื่อพัฒนา

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และ

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่ต าแหน่ง

วิชาการ โดยการเข้าร่วมโครงการจัด

อบรมท่ีวิทยาลัยจัดขึ้น จ านวน 5 ท่าน  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียน 

การสอน  

การประเมินผู้เรียน ประชุมวางแผนการ

ด าเนนิการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา  

ประชุมเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนนิงานอยา่งเป็นรูปธรรม  

และจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณา

การกับการวิจัย และการบริการทาง

วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม  ท า นุ บ า รุ ง

ศลิปวัฒนธรรม  

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

มีการด า เนินงาน บูรณาการวิ จั ย

ร่วมกับในรายวิชา LOG1202 การ

จัดการคลังสินค้าสมัยใหมแ่ละรายวิชา

LOG4501 โครงการพิเศษการจัดการ

ด้านโลจิสติกส์และรายวิชา LOG2203 

การบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านการ

ขนส่งโดยนักศึกษาต้องด าเนินการ 

จัดท ารายงานวจิัย ตามระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และน าผลท่ีได้

จัดท าเป็นโครงการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม 

    -สาขาจัด ให้นั กศึกษา เข้ า ร่วม

กิจกรรม แห่เทียน ท าบุญตักบาตร  

เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.หอ้งเรียนและปฏิบัตกิารด้านภาษา (อาคาร 

1 ชั้น 2) 

2.ห้องเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 

หอ้ง (อาคาร 1) 

3.หอ้งเรียนและปฏิบัตกิารวางแผนการขนส่ง 

(อาคาร 1 ชั้น 2) 

4.ศูนย์ปฏิบติการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน และศูนย์ทดสอบห้องเรียนรู้ ปฏิบัติการ

และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ 

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาในรายวิชาท่ี

เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ 

ตามตารางเรียน และแผนการเรียน

การสอนของนักศึกษา และอยู่ ใน

รายวิชา LOG2204 ระบบเทคโนโลยี

ส า รสน เ ทศด้ า น โ ลจิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ

CLS2101 การจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ศูนย์อุดรธานี) 

แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

อ ง ค์ ป ร ะ กอบที่  1  ก า ร ก า กั บ

มาตรฐาน  

 ควรให้มีการวิพากษ์หลักสูตรหรือ

ร่ ว มกั น จั ด ท า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ห ว่ า ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ชุ ม ช น  ร ว ม ท้ั ง

ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีหลักสูตรท่ี

ทั น ส มั ย  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม 

ต้องการของตลาดแรงงานยิ่งขึ้น และ

ควรพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจสังคม 

การเมืองเพื่อให้ ได้หลักสูตร ท่ีเ ป็น

นวัตกรรม 

ภายในเดอืน 

กรกฎาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้จัดให้มีการ

วิ พ า ก ษ์ หลั ก สู ต ร โ ด ยก า ร เ ชิญสถ าน

ประกอบการภายนอกร่วมเสวนา จ านวน 4 

รายเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ

เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต  

การส ารวจภาวะการมีงานท าควร

ส ารวจเพิ่มเติมว่าบัณฑิตท างานตรง

ตามคุณวุฒิท่ีส าเร็จการศึกษาหรอืไม่ 

 

ภายในเดอืน 

กรกฎาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีการจัด

โครงการปัจฉินิเทศเพื่อเตรียมบัณฑิตสู่ชีวิต

การท างานในอนาคต จัดโครงการศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้รับโอกาสใน

การท างานที่ตรงตามวุฒิท่ีส าเร็จการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา  

ควรเพิ่ม Wifi //จ านวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์// ทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

และการพัฒนาบุคลกิภาพของ

นักศกึษา 

ภายในเดอืน 

กรกฎาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีการจัดการ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ใน

ปีการศึกษา 2561 โดยจัดโครงการปรับ

พื้นฐานก่อนท่ีจะเปิดภาคเรียนท่ี1/2561 ซึ่งมี

กา รป รับพื้นฐาน ในด้ านภาษาอั งกฤษ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และด้านโลจิสตกิส์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

1. ควรจัดท าแผนบริหารและพฒันา

อาจารย์ให้ชัดเจน 

2. ควรเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีการจัด

ประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรสาย

วิชาการ โดยอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม

เทคนิคการออกข้อสอบการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

วชิาชีพครู และนอกจากนี้อาจารย์ทุกท่านเข้า

ร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

 การประ เมินผู้ เ รียนการระ บุการ

ตุลาคม 2562  ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดอุดรธานีมีการบูรณา

การเรียนการสอนกับงานวิจัย เชน่  

-วชิาสถิติธุรกิจ กับงานวิจัย เร่ือง Factors 
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แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

จัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการ

กับการวจิัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยังขาดความชัดเจน 

Affecting the Consumer Buying Decision 

Toward Smartphone in Udon Thani 

-วชิา LOG2205 การออกแบบและ

ปฏบัิตกิารคลังสนิค้า กับงานวจิยัเร่ือง

วางแผนความตอ้งการอะไหล่เคร่ืองอัดเม็ด

ผลิตอาหารสัตว์ 

และSatisfaction and problems of farmers 

towards rubber business in Udon Thani 

-วชิา CLS2101 การจัดการโลจสิตกิส์และซัพ

พลายเชน กับงานวิจัยเร่ืองความพงึ

พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจัดการโลจิ

สตกิส์ เพ่ือการท่องเท่ียวการลอ่งแพน าเท่ียว

อา่งเก็บน้ าพาน 

-วชิา LOG4201 การวัดประสิทธิภาพในงาน

ด้านโลจิสตกิส์กับงานวจิัยเร่ืองPerformance 

appraisal in service sector for College of 

Logistics and Supply Chain 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  

ก า ร เ พิ่ ม ห้ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ , 

ห้องปฏบัิตกิารดา้นโลจิสติกส์ 

ตุลาคม 2562  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้ประชุม

วางแผนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย

จัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ และใช้ใน

การเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติใน

สาขา ผู้ควบคุมสนิค้าคงคลัง ระดับ 1 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ศูนย์ชลบุรี) 

แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลา

ที่แลว้เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

องค์ประกอบที่  1  การ

ก ากับมาตรฐาน  

ประชุ ม เต รียมแผนการ

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

และตรงต่อความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 

ภายในเดอืน 

สิงหาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ทางสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯ ชลบุรี ได้

ป รับปรุง เนื้ อหาในบางรายวิชา ให้ ทันสมัยและ

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เช่น ศูนย์ฯ ชลบุรีอยู่ใน

พื้นท่ีของ EEC อาจารย์จึงได้มีการเสริมสร้างองค์

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ EEC ลงไปในเนื้อหาของรายวิชา 

CLS2101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บทท่ี 

1 ความรู้พื้นฐานด้านการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 

LOG2203 การบริหารจัดการการปฏิบัติงานด้านการ

ขนสง่ บทท่ี 11 การขนส่งกับการเข้าสู่ EEC, LOG3202 

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่าง

ประเทศ บทท่ี 1 บทน า ในเร่ืองของความเป็นสากล 

Globalization 

องค์ประกอบที่  2 : 

บัณฑิต  

การส ารวจภาวะการมีงาน

ท าของบัณฑิต 

- - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯ ชลบุรี ยังไม่มี

บัณฑิตท่ีจบในปี 2561 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  3 

นักศกึษา  

1.การเตรียมความพร้อม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศกึษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้อยา่ง

ตอ่เนื่อง  

2. จัดให้นักศกึษาได้ศึกษาดู

งาน และประกวดในเวที

ตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง  

ภายในเดอืน 

กรกฎาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1.สาขาการจัดการโลจิสติกส์ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี มีการ

จัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แกน่ักศกึษา อย่าง

ต่อเนื่อง อาทิเช่น จัดท าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการใช้

ชวีติให้แก่นักศกึษา, โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุใหม่ CLS 

61 ศูนย์ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตด้าน

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทักษะการเป็นผู้น า, โครงการ

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อ

เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตด้านหน้าท่ีพลเมือง และ

ภาวะการเป็นผู้น า, โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม, การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้าน

ภาษาให้แก่นักศึกษา, การเรียนการสอนในรายวิชา 

CLS3101 การวิจัยธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้

เกี่ยวกับขั้นตอนการท างานวิจัยท่ีถูกต้อง และฝึก

ทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นการ
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แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลา

ที่แลว้เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

เสริมสร้างทักษะทางด้านการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

และวิจัย ให้แกน่ักศกึษา นอกจากนี้แล้ว ทางสาขาวิชา

ยังได้น านักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในด้านของเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานดา้นโลจิสติกส ์ณ ศูนย์การศึกษา จ.

นครปฐม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยี  รวมท้ัง มีการเชิญวิทยากร

ภายนอก มาร่วมเป็น Guest Speaker ถ่ายทอดความรู้

ในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา 

ดั ง เช่น  ในรายวิ ชา  LOG2204 ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านโลจิสตกิส์ เป็นต้น 

2. สาขาการจัดการโลจิสตกิส์ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี ได้จัดท า

โครงการศึกษาดูงานในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 61 

โดยได้พานักศกึษาไปดูงานในสถานประกอบการจริงท่ี

บริษัท ทีไอพีเอส จ ากัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ ากัดเพื่อบูรณาการเรียนกับการเรียนการสอนใน

รายวชิา CLS1105การจัดการผลิตและปฏบัิตกิาร, วิชา

LOG1201 การวางแผนอุปสงค์และสินคา้คงคลัง  

3. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯ ชลบุรี ส่ง

นักศึกษาเข้าประกวดในงาน โครงการส่งผลงานเข้า

ร่วมประกวดแข่งขันจัดบูธนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นไทย คร้ังท่ี 3 ในหัวข้อ "Smart Logistics 

SMEs In Dogital Econymy 4.0" และโครงการส่งผล

งานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ ์ระดับชาติ  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

1. มีแผนการบริหารและ

พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ อ ย่ า ง

ต่อเนื่อง ท้ังด้านการศึกษา

ต่อ การอบรมสัมมนาอย่าง

ครบถ้วน การท าผลงานทาง

วิชาการ เพื่อก้าวสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ  

 

 

 

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1. คณาจารย์ประจ าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯ 

ชลบุรี ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น 

อบรม โครงการยื่ น ข้ อ เสนอขอ รับ ทุนอุ ดหนุ น

โครงการวิจัย งบรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2561 เพื่อ

น ามาเป็นแนวทางในการเขียนขอ้เสนอขอรับทุนวิจัยงบ

รายได้มหาวิทยาลัย ปี 2561 ให้งานวิจัยมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น, การอบรมการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับ

ทุน เพื่อน ามาพัฒนาการเขียนข้อเสนองานวิจัยของ

อาจารย์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอด

ในการน าไปขอแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกได้, การอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่ง

http://www.elcls.ssru.ac.th/natthaphon_wa/pluginfile.php/40/block_html/content/u1d9a5e7f9ec03d6541f3f334ce5e8498-16_1531377172572.jpg
http://www.elcls.ssru.ac.th/natthaphon_wa/pluginfile.php/40/block_html/content/u1d9a5e7f9ec03d6541f3f334ce5e8498-16_1531377172572.jpg
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แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลา

ที่แลว้เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

ทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบขั้นตอนและ

เงื่อนไขต่างๆ รวมท้ัง เตรียมความพร้อมในการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ, โครงการ FlexSim Simulation 

Software Training เพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ และจะได้น าไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยใีห้แกน่ักศกึษาตอ่ไป  

2. ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี มีอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาใน

ระดับดุษฎีบัณฑิตจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.วิริยา  

บุญมาเลิศ และอ.ดร.ธนสาร  พานชิยากรณ์ 

3. อาจารย์ประจ าศูนย์ จ.ชลบุรี มีผลงานทางวิชาการ

โดยได้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิรวมท้ังผลงานตีพิมพ์วารสาร

ในฐาน TCI ท้ัง 1 และ 2 จ านวนรวมท้ังสิ้น 10 ผลงาน 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  5 

หลักสูตรการเรียน การ

สอน  

การระบุการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีการบูรณาการ

กับการวิจัยการบริการทาง

วิชาการแก่สังคม การทานุ

บารุงศิลปวัฒนธรรม ยัง

ขาดความชัดเจน  

 

ภายในเดอืน 

ตุลาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าศูนย์ฯ จ.ชลบุรีท้ัง 5 ท่านได้รับ

งบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดท างานวิจัย ประจ าปี

การศึกษา 2561 

-  อาจารย์จุรีย์รัตน์  สมบูรณ์ ได้จัดท าวิจัยเร่ือง

การศึกษาโมเดลธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนเพื่อสร้างต้นแบบในการท าธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืน 

กรณีศึกษาธุรกิจน้ าผึ้งป่าบริสุทธ์ิในพื้นท่ีชุมชน บ้าน

ห้วยหินลาดใน จ.เชียงราย ประยุกต์กับการเรียนการ

สอนในรายวิชา CLS 2101 รายวิชา การจัดการโลจิ

สตกิส์และซัพพลายเชน บทท่ี 8 การท าธุรกิจด้วยการ

ใชแ้นวทางความคิดสู่ความยั่งยืน  

- อาจารย์ณัฐพล  วัฒนไชย ได้จัดท าวิจัยเร่ืองการ

จัดท าบรรจุภัณฑ์ เพื่ อการขนส่งโดยแนวคิดลีน 

กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งปลากัด บูรณา

การเรียนการสอนกับวิชา LOG2203 การบริหาร

จัดการปฏบัิตงิานดา้นการขนส่ง 

- อาจารย์สุนทรี  พุฒิวร ได้จัดท าวิจัยเร่ืองศึกษา

ความต้องการแรงงานทางด้าน Freight Forwarder ใน

เขตสาธร บูรณาการกับวิชา LOG1204 การขนส่งทาง

ทะเล 

- อาจารย์ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์ ได้จัดท าวิจัย
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แผนด าเนนิการ 
ก าหนดเวลา

ที่แลว้เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมส่ามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

เร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้

ด้านเกษตรไทยยุค 4.0 กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอ าเภอ

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บูรณาการกับรายวิชา LOG2206 

การบริหารจัดการจัดซือ้จัดจ้าง 

- อาจารย์ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ ได้จัดท าวิจัยเร่ือง

การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม กรณีศึกษาการท่องเท่ียวตลาดน้ าใน

จังหวัดนครปฐม บูรณาการกับรายวิชา CLS1103 

หลักการตลาด 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  

การเพิ่มหอ้งคอมพวิเตอร์,

ห้องปฏบัิตกิารดา้นโลจิ

สตกิส์ 

ภายในเดอืน 

กรกฎาคม 

2562 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ฯ จ.ชลบุรีได้มีการ

ประชุ มว า งวา งแผนจั ดท า โ ครงกา รป รับป รุ ง

ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ และจัดท าห้องปฏิบัติการ

ด้านโลจิสตกิส์ โดยมีรายละเอยีดการด าเนนิงาน ดังนี้  

1.ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และคณะผู้

ด าเนินงานได้ประชุมและวางนโยบายในการปรับปรุง

ห้องคอมพิวเตอร์และจัดท าห้องปฏิบัติการด้าน         

โลจิสติกส์ ของศูนย์ฯ ชลบุรี 

2. ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และคณะผู้ด าเนนิงาน ได้ลง

พื้นท่ีจริง เพื่อส ารวจและวางแนวทางการด าเนินการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดท า

ห้องปฏบัิตกิารทางด้าน  โลจิสติกส ์ศูนย์ฯชลบุรี 

3. ผู้บริหารและคณะผู้ด าเนินงานวางแผนปรับปรุง

ห้องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์ และเ ร่ิมออกแบบ

ห้องปฏบัิตกิารทางด้านโลจิสตกิส์ รวมถึงวางแผนเร่ือง

การจัดสรรงบประมาณ  

4. ได้แบบแปลนส าหรับห้องปฏกิารทางด้านโลจิสติกส์ 

แล ะ แนวทา ง ในกา รป รับป รุ งห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอร์ 

 5.อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ก าหนดการแล้วเสร็จ

ภายในภาคเรียนท่ี 3/2561 

 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ศูนย์ระนอง)  

ศูนย์ระนองยังไม่มีผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา เนื่องจากเข้ารับการ

ประเมินในปี 2561 เป็นปีแรก 
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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 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ระบุผลการประเมิน ผ่าน/   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ระบุผลการประเมิน ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

166.82 คะแนนเฉลี่ย

22.49 
4.39 

 

38  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป ี 146 รอ้ยละ 96.69 
4.83 

 

151  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  4  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  4  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา  3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์  3  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์                                                                                                                                          3.47 

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4*100 รอ้ยละ 20 5  

20 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1*100 รอ้ยละ 5 

0.42 
 

20  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
23*100 รอ้ยละ 115 5  

20  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2   

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์  4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน  3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 80 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 80 

 

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่ม ีการด าเนินการ ไม่ม ีการด าเนินการ  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี การด าเนินการ มี การด าเนินการ  

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ป ี

- -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.39 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 

4.39 

 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.39 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 

4.39 

 

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ  90.91 

4.50  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.86 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. คุณภาพของบัณฑติเปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ตามผลการประเมินของผู้ประกอบการเพื่อให้เกดิคุณภาพหลกัสูตรควรท าการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการประเมนิ

โดยละเอยีดตาม TQF ของหลกัสูตร 

2. พัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลของศิษย์เกา่เพือ่ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 
 
- 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีกิจกรรมส่งเสรมินักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามศตวรรษที่ 21  

2. จ าแนกกจิกรรมและโครงการในการจัดให้นักศึกษา ตามสมรรถนะของแต่ละช้ันปี  

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

- 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. ผลงานตีพมิพ ์พัฒนาแหลง่ตพีิมพ์ให้อยู่ในฐานที่ สกอ.ก าหนด เพือ่พัฒนาไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

- 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

1.การประเมินผลการเรียนรู ้และการทวนสอบ 

แนวทางการพัฒนา 

1.ควรสร้างความเข้าใจการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF ที่ก าหนดใน มคอ.2 รวมทั้งการจัดท าการทวนสอบผลการเรยีนรู้ 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้เช่นมีศนูย์ทดสอบฝมีือแรงงาน  

2. มีห้องปฏิบตัิการด้านโลจิสติกส์เพื่อการศึกษา 

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 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 2.1 , 2.2 4.60 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1 , 3.2 , 3.3 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1 , 4.2 , 4.3 - - 3.49 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2 , 5.3 , 5.4 - 3.63 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     
3.86 ระดับคุณภาพดี 
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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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