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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการ

ด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.13 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี)้ โดยมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 

2, 4 และ 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับด ี(องค์ประกอบที่ 3 และ 6) 

 

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 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 4.77 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.06 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมนิผูเ้รียน 

4.25 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.13 ระดับคุณภาพดีมาก  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Master of 

Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management)  ชื่อย่อ บธ.ม.  

(การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)  M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรเปิดใช้งานปี พ.ศ. 

2552  ท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 และใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  และท า

การปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง พ.ศ. 2559 ใชง้านภาคการศกึษา 1/2559  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 

2 ปี จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต  หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง   

โดยสถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบของหลักสูตร เป็นดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์เชงิยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2555 

2. เริ่มใชใ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2559 เป็นต้นไป 

3. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 

4. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  

เมือ่วันที่ 25 มกราคม 2559 

5. ผ่านคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  

2559 

6. ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2559 

7. หลักสูตรผา่นการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่  12 

กรกฎาคม 2561 

นอกจากนี้   บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้   สามารถประกอบอาชีพตามสถาน

ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
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1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ผ่านการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรจาก สกอ. ได้คะแนน  4.04  มีคุณภาพในระดับดี  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น า

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ  มาใ ช้ส าหรับจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) เพื่อด าเนินโครงการและกิจกรรมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยผลของการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร  (Improvement Plan) 

สรุปได้ดังนี ้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

องค์ประกอบที ่1: การก ากบัมาตรฐาน   

(ไม่มีขอ้เสนอแนะ) 

องค์ประกอบที ่2: บัณฑิต   

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการเตรยีมความพรอ้มของนักศึกษาก่อนการเรียน เช่น การเรยีนปรับพื้นฐานด้านโลจสิติกส์ 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่มีขอ้เสนอแนะ) 

องค์ประกอบที ่3: นักศึกษา   

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

      1. มีการเตรยีมความพรอ้มของนักศึกษาก่อนการเรยีน เช่น การเรียนปรับพื้นฐานดา้นโลจิสติกส์ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง

ปรับปรุง 

      1. ควรมีการพัฒนาทักษะ

อื่น ๆ ให้นักศึกษา เช่น การ

ปฏิบัติตนในสังคม การสรา้ง

ความสัมพนัธ์กับผู้อืน่ 

บุคลิกภาพ เป็นต้น 

1. โครงการ อบรมภาวะผูน้ าและการ

เข้าสังคม ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโท 

ในภาคการศึกษา 1/2562 เพือ่พัฒนา

นักศึกษา ให้มีการพัฒนาทักษะอื่น ๆ 

สามารถปฏิบัติตนในสังคม และสรา้ง

ความสัมพนัธ์กับผู้อืน่ รวมถงึมีการ

ปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 28 

คน บรรลุผลรอ้ยละ 100 

เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและการ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

95.94 บรรลุผลรอ้ยละ 100 ความ

คดิเห็น ควรมีโครงการลักษณะนีทุ้ก

ป ี

 2. โครงการ การเพิ่มทักษะการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการเป็น

ภาษาองักฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโท 

 ในภาคการศึกษา 1/2562 เพือ่

พัฒนานักศึกษา ใหม้ีการพัฒนา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษในการ

เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 28 

คน บรรลุผลรอ้ยละ 100 

เชิงคณุภาพ: ความพึงพอใจและการ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

95.94 บรรลุผลรอ้ยละ 100  ความ

คดิเห็น ควรมีโครงการลักษณะนีทุ้ก

ป ี
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

น าเสนองานที่ด ี

องค์ประกอบที ่4: อาจารย์  

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. อาจารยม์ีผลงานตีพมิพ์เผยแพรจ่ านวนมาก ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

(ไม่มีขอ้เสนอแนะ) 

องค์ประกอบที ่5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

     1. หลักสูตรมีรายวิชา การเรยีนการสอนทีน่ักศึกษาสามารถใช้ประโยชนไ์ด้จริง 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทาง

ปรับปรุง 

     1. ควรส่งเสรมิการเรยีนการ

สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรอื

การเรียนการสอนภาษาอื่น ๆ 

เช่น จีน ญี่ปุน่ เป็นต้น 

 

1. โครงการน ารอ่งสอบหัวข้อและ

โครงรา่งวิทยานิพนธ์และค้นคว้า

อิสระ นักศึกษาระดับปรญิญาโท 

ในภาคการศึกษา 2/2562 เพื่อ

กระตุ้นใหน้ักศึกษาได้พัฒนาผลงาน

เพื่อที่จะขึน้สอบและส าเร็จการศึกษา

ตามเกณฑ ์

เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 31 

คน บรรลุผลรอ้ยละ 100 

เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและการ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

94.63 บรรลุผลรอ้ยละ 100 ความ

คดิเห็น ควรมีโครงการลักษณะนีทุ้ก

ป ี

 2. กจิกรรม การสอนเป็ภาษาอังกฤษ 

ในรายวิชา การจัดการโลจิสตกิส์

ระหว่างประเทศ ส าหรับนักศกึษา

ระดับปรญิญาโท  

ในภาคการศึกษา 2/2562 เพื่อ

ส่งเสรมิการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ

เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 28 

คน บรรลุผลรอ้ยละ 100 

เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและการ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

92.60 บรรลุผลรอ้ยละ 100 

   2. ควรส่งเสรมิใหน้ักศึกษาท า

กจิกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการ

ปฏิบัติงานได ้

 

3. โครงการ ศึกษาดงูาน

ภายในประเทศบริษัทสหการประมูล 

(AUCT) จ ากัด มหาชน แห่งที ่1 

ในภาคการศึกษา 2/2562 เพื่อ

พัฒนาทักษะของนักศึกษาเพิม่เติม

นอกจากการเรยีนรูใ้นห้องเรียน 

เชิงปริมาณ: ผู้เข้ารว่มโครงการ 29 

คน บรรลุผลรอ้ยละ 100 

เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและการ

น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

95.68 บรรลุผลรอ้ยละ 100 

ข้อเสนอแนะ เป็นช่วงเวลาการดูงาน

ที่เหมาะสม และบริษัทต้อนรบัและ

พาดูงานพรอ้มบรรยายดีมาก ควร
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

พานักศึกษารุ่นตอ่ไป ไดไ้ปเยีย่มชม

อีก 

 4. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิารการ

เขียนบทความวิชาการและบทความ

วิจัย เพื่อให้ผา่นเกณฑ์ส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโท 

ในภาคการศึกษา 3/2562 เพือ่

พัฒนาทักษะใหส้ามารถเขยีน

บทความวิชาการและบทความวิจัยได้ 

เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นส าเร็จ

การศึกษา 

ขณะนีเ้ขียนโครงการแล้วและอยู่

ระหว่างขออนมุัติโครงการ แต่

สถานการณป์ัจจุบันก าลังเผชิญ

ปัญหาการแพรร่ะบาดของ COVID-

19 และ Work at Home 

 5. โครงการ อบรมเชิงปฏิบตักิาร

สรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั และการ

วิเคราะห์ผลทางสถติ ิในการท า

วิทยานิพนธ์และค้นควา้อสิระของ

นักศึกษาระดับปรญิญาโท 

ในภาคการศึกษา 3/2562 เพือ่

พัฒนาทักษะใหส้ามารถท างานวิจัย

และค้นควา้อสิระได้ เป็นประโยชน์ต่อ

การส าเร็จการศึกษา 

ขณะนีเ้ขียนโครงการแล้วและอยู่

ระหว่างขออนมุัติโครงการ แต่

สถานการณป์ัจจุบันก าลังเผชิญ

ปัญหาการแพรร่ะบาดของ COVID-

19 และ Work at Home 

 6. โครงการ ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจ อี-

คอมเมิรซ์ ของกลุ่มบรษิัทอาลีบาบา 

(Alibaba Group)  ณ ประเทศจีน   ใน

ภาคการศึกษา 3/2562 เพื่อการ

เรียนรูเ้พิ่มเติมนอกเหนอืห้องเรยีน 

ชะลอการด าเนินโครงการ เนือ่งจาก 

เผชิญปัหาการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน

หลักสูตรในปีที่ผ่านมา 

แผน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ด าเนินงานในขอ้เสนอแนะ 
ผลการด าเนนิการ 

 7. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 

ปี เพื่อเข้าสู่เกณฑ์พ.ศ. 2558 ของ

หลักสูตร บธม. การจัดการโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน (ปรับปรุงปี

การศึกษา 2563 เปิดใช้งานปี

การศึกษา 2564) 

ในภาคการศึกษา 1/2562 เพือ่

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี ที่ 

สกอ. ก าหนด 

เชิงปริมาณ: เลม่หลักสูตรที่ปรับปรุง

แล้วเสร็จ จ านวน 1 เล่ม  และส่งกอง

บรกิารวชิาการรอบที่ 1 พรอ้มน า

กลับมาแก้ไข 

เชิงคุณภาพ: ผ่านการอนุมตัิจาก

สภามหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) 

   3. ควรมีช่องทางการ

ติดตอ่สื่อสารกับอาจารย์ที่

ปรกึษาเพิ่มเติม 

8. กจิกรรม แจ้งเพิ่มช่องการการ

ติดตอ่สื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาชัน้

ปี และอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์

และการค้นควา้อิสระ 

ในภาคการศึกษา 1/2562 เพือ่เพิ่ม

ช่องทางการตดิตอ่สื่อสารกับ

นักศึกษา 

ผลเชิงปริมาณ: ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

40 คน จากเป้าหมาย 28 คน คดิ

เป็นร้อยละ 142.85 จงึสรุปไดว้่า

บรรลุเป้าหมาย 

ผลเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและ

การน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ร้อยละ 

97.5 จากเป้าหมายรอ้ยละ 90 จึง

สรุปได้วา่บรรลุเปา้หมาย 

องค์ประกอบที ่6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่ทันสมัย ตรงตามความตอ้งการของนักศึกษา และสามารถพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรยีนได ้

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

          (ไม่มีขอ้เสนอแนะ) 
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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 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ผ่าน   

4. คุณสมบัตอิาจารย์ผูส้อน ผ่าน   

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรกึษาการค้นควา้อิสระ 
ผ่าน  

 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ผ่าน   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ผ่าน   

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน   

9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ ผ่าน   

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับ

บัณฑติศึกษา 
ผ่าน  

 

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ผ่าน 11 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

40.86 คะแนนเฉลี่ย 

4.54 

4.54  

9  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรอืเผยแพร่ 

14.60 รอ้ยละ 81.11 5.00  

18  

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  

5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 29.4 รอ้ยละ 588 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 4.17  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ ระดับ 4 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 80 

  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มี การด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

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

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

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

มี การด าเนินการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลงัสิน้สุดปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื 

การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปีที่แล้ว  

มี การด าเนินการ   

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารยใ์หม ่ -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี การด าเนินการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 100 

  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมน่้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.57 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.54 

  

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 4.13 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

 

จุดเด่น 

 1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรูค้วามเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามตัวชีว้ัดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพสูงทั้งคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ในเวทีที่

หลากหลาย 

 3. บัณฑติมีคุณภาพมีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารที่ TCI 1, TCI 2 และน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่จะท าให้นักศึกษาสามารถส าเร็จได้ตามแผนการเรยีน 
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องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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      องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

1. คุณภาพของบัณฑติของหลกัสูตรเป็นที่พงึพอใจของสถานประกอบการ และเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย 

2. บัณฑติมีคุณภาพมีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารที ่TCI 1, TCI 2 และน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 
- 
 
 
 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางทีห่ลากหลายท าใหย้อดรับสูงกวา่เป้า 

2. หลักสตูรมีการประเมนิโครงการและน าผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งจนเห็นผลเปน็รูปธรรม 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการเตรยีมความพรอ้มตลอดจนก ากับดูแลให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธใ์ห้นักศึกษาสามารถส าเร็จไดต้ามแผนที่ก าหนด 

2. ควรสรา้งความเช่ือมโยงในระดับปรญิญาตร ีเพื่อให้ศิษยเ์ก่าและศิษย์ปัจจุบนัเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึน้ 

3. ควรปรับปรุงกระบวนการควบคุมดุแลนักศึกษาให้มีอตัราการส าเร็จการศึกษาและอตัราการคงอยูใ่ห้มีแนวโนม้สงูขึน้ 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูรมีศักยภาพสูงโดยมีวุฒปิรญิญาเอก ตลอดจนมีผลงานวจิัยตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาต ิ

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. จดัท าแผนพัฒนาดา้นต าแหน่งทางวิชาการ 5 ปี รายบุคคลพร้อมทั้งมีการก ากับตดิตามอยา่งใกล้ชิด 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. หลักสตูรมีการปรับปรุง รายวิชา ให้มีความกา้วหนา้และทันสมยัในศาสตรน์ั้นๆ อยา่งต่อเนื่อง 

2. มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณจ์ากภายนอกมาเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรพัฒนาการพัฒนารูปแบบการสอนให้นักศึกษาสามารถส าเร็จได้ตามแผนที่ก าหนด 

2. ก าหนดผลลัพธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละรายวิชาและโครงสรา้งหลักสตูรให้ชัดเจนเพื่อจัดการเรยีนการสอนให้บรรลุตามแผน 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

2. มีคลินิกวจิัยและฐานข้อมูลเพือ่ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิตลอดจนแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ที่ก าหนดและมีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ที่มีระดับคา่คะแนนสงูขึน้ 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

1. ควรน าผลประเมินขอ้ร้องเรียนมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

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 - - 4.77 4.77 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพด ี

4 3 4.06 - - 4.06 ระดับคุณภาพดมีาก 

5 4 4.00 4.33 - 4.25 ระดับคุณภาพดมีาก 

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 3.88 4.25 4.77 4.13 ระดับคุณภาพดมีาก 

ผลการ

ประเมิน 

  ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพ

ดมีาก 

ระดับคุณภาพ

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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