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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปี

การศกึษา 2562 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่

ในระดับดีมาก (4.05 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก  (องค์ประกอบที่ 2 และ 5) 

และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับด ี(องค์ประกอบที่ 3, 4 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 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.67 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.78 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมนิผูเ้รียน 

4.25 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.05 ระดับคุณภาพดีมาก  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านการเรียน

การสอน เพื่อตอบสนองความต้องของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีสถานะเป็น

อุดมศึกษาที่มีศักยภาพสามารถเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ตลอดระยะเวลาในช่วงเวลา

หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

เป็นอย่างมาก ประกอบกับความผันผวนของราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการ

ขนส่งและต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทย ทั้งนีท้างภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 

ซึ่งส่งผลให้ค่าด าเนินการและค่าใช้จ่ายต่างๆของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้

ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น ตลอดจนท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดต่ าลง 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล็งเห็นความส าคัญของ

การแข่งขันและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและทันต่อความต้องการของตลาด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ ต้องการออกสู่

ตลาดแรงงานต่อไป 

หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ตามสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา มีติเห็นชอบ ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11 พฤศจกิายน 2558 

และ ส านักคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบการใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 8 

ธันวาคม 2559  โดยมีแขนงวิชาที่แยกออกเป็นแขนงวิชาเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาบัณฑติให้มคีวาม

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ตามสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีติเห็นชอบ ในการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2558 และ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้

แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินการด าเนินงานใน

ปีการศึกษา 2561 ได้มาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาอยู่ในระดับดี 

โครงการ 
ค าอธบิายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

  แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

โครงการเตรยีม

ความพรอ้ม

จัดกจิกรรม

เสรมิสรา้งความรู้

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า



6 
 

โครงการ 
ค าอธบิายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

นักศึกษาแขนงวิชา

ธุรกิจพาณิชยนาว ี

(Navy Camp) 

 

เพื่อให้ นักศึกษา

สามารถน าความรู ้

ความเข้าใจที่ได้รับ

ไปประยุกต์กับการ

เรียน และการใช้

ชีวติใน

มหาวิทยาลยั 

ฝึกอบรม 

 

ฝึกอบรม 

 

ฝึกอบรม 

 

โครงการการ

พัฒนาทักษะการ

ใช้ Excel ในงาน

ด้านธุรกิจพาณิชย

นาว ี

  

  

  

 

จัดโครงการอบรม

การฝึกใช้ excel ให้

นักศึกษามีทักษะ 

excel เพื่อน าไปใช้

ในการฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพได้ จากการ

สอบถามผู้ควบคุม 

ดูแลในสถาน

ประกอบการนั้นๆ 

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

ฝึกอบรม 

  

  

 

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

อบรมมากกวา่ร้อย

ละ 95 

  

  

  

 

 

 

การด าเนินการใน

ระหว่างภาคเรียนที่ 

3/2561 

  

  

  

  

  

โครงการ "พัฒนา

บุคลิกภาพในสาย

งานธุรกจิพาณิชย

นาว ี

เชิญวิทยากรมาให้

ความรูใ้นการ

พัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อให้นักศึกษา

พรอ้มในการเป็น

ผู้ปฏิบัติงานในสาย

อาชีพธุรกจิ

พาณิชยนาว ี

รอ้ยละความพึง

พอใจของนักศึกษา

ที่เข้ารว่มกจิกรรม

การอบรม 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้ารับ

การอบรมมากกวา่

รอ้ยละ 95 

การด าเนินการใน

ระหว่างภาคเรียนที่ 

3/2561 

  

แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก 

โครงการพัฒนา

บุคลิกภาพ

นักศึกษา 

 

เชิญวิทยากรมาให้

ความรูเ้ก่ียวกับ

เรื่องบุคลิกภาพ

และการปรับตัวกับ

สิ่งแวดล้อมใน

สังคมรายวิชา

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

ฝึกอบรม 

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

ฝึกอบรม 

การด าเนินการใน

ระหว่างภาคเรียน

ที่ 3/2562 
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โครงการ 
ค าอธบิายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

เตรียมฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพเพื่อเตรียม

ความพรอ้มเข้า

ท างานในสถาน

ประกอบการ 

โครงการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้

เพื่อเข้าสู่สถาน

ประกอบการ 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

เพิ่มกจิกรรม การ

home room,การ

ฝึกทักษะโปรแกรม 

Excel,การเชิญ

วิทยากรเพื่อให้

ความรู้

ประสบการณโ์ลก

แห่งการด าเนินชวีิต

ในสถาน

ประกอบการเพื่อ

เป็นแนวคดิ

โครงการศึกษาดู

งานที่เกี่ยวขอ้งกับ

หลักสูตร 

รอ้ยละความพึง

พอใจของนักศึกษา

ที่เข้ารว่มกจิกรรม

กจิกรรมโฮมรูม

และอื่นๆและร้อย

ละความพงึพอใจ

ของนักศึกษาดูงาน 

  

 

 

 

 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้า

กจิกรรมการโฮม

รูมและอืน่ๆ

มากกวา่ร้อยละ 

95 ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้า

ศึกษาดูงาน

มากกวา่ร้อยละ 

95 

  

  

  

  

การด าเนินการใน

ระหว่างภาคเรียนที่ 

1, 2, 3 / 2562 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

การน าผลงานวิจยั

ที่ได้ตีพมิพ์ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติในฐาน 

TCI หรอืSCOPUS 

เพื่อใช้ขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

  

 ผลักดนัใหอ้าจารย์

ประจ าหลักสูตร

เผยแพร่

ผลงานวิจัยกับการ

เรียนการสอนของ

นักศึกษาและ

สามารถใช้กับการ

ขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รอ้ยละของ

ผลงานวิจัยที่ได้

ตีพมิพ์ในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

 

 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

  

  

  

 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการแบบ

สรุปรายงาน

ผลงานวิจัยจาก

ส านักวจิัยและ

พัฒนา 

  

โครงการเรียน

แบบมหาวิทยาลยั

ในสถาน

เชิญเจา้ของ

กจิการที่มีองค์

ความรูด้้านคา้ปลีก

รอ้ยละความพึง

พอใจของนักศึกษา

ที่เข้ารว่มกจิกรรม

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้ารับ

การอบรมและอืน่ๆ

การด าเนินการใน

ระหว่างภาคเรียนที่ 

1, 2, 3/2562 
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โครงการ 
ค าอธบิายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

ประกอบการ และการตลาดมา

ให้ความรูก้ับ

นักศึกษา 

การอบรมและอืน่ๆ

และร้อยละความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาดูงาน 

มากกวา่ร้อยละ 95 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้าศึกษา

ดูงานมากกวา่ร้อย

ละ 95 

แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร 

โครงการ ส่งเสรมิ

การพัฒนาด้าน

บุคลิกภาพและ

การท างานรว่มกนั 

นักศึกษาได้รับฟัง

บรรยายจาก

วิทยากรเรื่องการ

เตรียมความพรอ้ม

กอ่นเข้าฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพด้าน

บุคลิกภาพและการ

ท างานรว่มกัน กอ่น

ท าจะไปฝึกงานที่

สถานประกอบการ

จรงิ 

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

โครงการ  

รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้า

โครงการมากกว่า

รอ้ยละ 95   

นักศึกษาที่เข้า

อบรมมากกวา่ร้อย

ละ 95 

 อาจารย์ในแขนง

วิชาฯ มีการตีพมิพ์

เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

ให้อาจารย์ประจ า

แขนงวิชาฯ น า

ผลงานตีพมิพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ในระดับชาติ และ

นานาชาติในฐาน TCI 

หรอื SCORPUS 

งานวิจยัที่ได้

ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ผลงานวิจัยที่ได้

ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติอย่าง

น้อย 2 เรื่อง 

อาจารย์ประจ า

แขนงฯ มีผลงาน

การตีพมิพ์

เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติครบ 

แขนงการจัดการการขนสง่ 

 กจิกรรมงานวิจัย

การจัดการการ

ขนส่ง 

ชีแ้จงอาจารยใ์ห้

ท างานวิจยัที่

เก่ียวข้องกับแขนง

วิชา  

 งานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับแขนง 

 1 เรื่อง  งานวิจัยเรื่อง การ

ลดเวลาหยิบสินคา้

ในคลัง โดยใช้

โปรแกรมเชิงเส้น 

โครงการพัฒนา

ตนเอง 

ก าหนดให้อาจารย์

ในแขนงวิชามี

แผนการเรยีนต่อ 1 คน ก าลังเรียนต่อ

ปรญิญาเอก 2 คน 
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โครงการ 
ค าอธบิายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

แผนการเรยีนต่อ คอื อ.พรเกยีรต ิ

ภักดีวงศ์เทพ และ 

อ.ปิยมาส กลา้แข็ง 

 กจิกรรมเตรยีม

ความพรอ้มกอ่น

จบการศึกษา 

ก าหนดให้รายวิชา

เตรียมฝึกประสบ 

การณ ์ให้เพิ่ม

เนื้อหาในส่วนของ

การปรับตัวกับ

สังคมและองคก์รที่

ท างาน  

 รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้ารว่ม 

 รอ้ยละของ

นักศึกษาที่เข้ารว่ม 

มากกวา่ 95 

รอ้ยละนักศึกษาที่

เข้ารว่ม 100 

กจิกรรมสรา้งนัก

ปฎิบัต ิ

ปรับการเรยีนการ

สอนรายวิชา ให้มี

การปฎิบัติมากขึ้น 

มคอ3, มคอ5 1 รายวิชา วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

การขนส่ง จาก

สอบข้อเขยีน40 

ปฎิบัต6ิ0 ปรับเป็น

สอบปฎับตั1ิ00 

กจิกรรมสอน

อย่างมืออาชีพ 

ก าหนดให้อาจารย์

น าความรูจ้ากการ

อบรมมาใช้กับการ

เรียนการสอน 

มคอ3, มคอ5 1 รายวิชา ได้น าความรูจ้าก

การอบรม Flexsim 

มาใช้ในการสอน

วิชาเศรษศาสตร์

การขนส่ง 

กจิกรรมเพิ่ม

ผลงานตีพมิพ ์

ก าหนดให้อาจารย์

เข้าอบรม เพื่อใหม้ี

ความรูท้างวิชาชีพ 

มีความรูท้างด้าน

วิจัย และสามารถ

ตีพมิพ์เผยแพร่

ผลงาน 

จ านวนเรื่องที่

ตีพมิพ ์

 1 เรื่อง  

กจิกรรม

เสรมิสรา้งความรู้

จากการท างาน

จรงิ 

ก าหนดให้เชิญ

อาจารย์พเิศษมา

สอนในรายวิชา 

รายวิชาที่สอนโด

ยอ.พิเศษ 

2 รายวิชา TOM3201 กลยุทธ์

การด าเนินงาน

ด้านการขนส่ง 

อ.สราวุธ สังฆกา
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โครงการ 
ค าอธบิายผลการ

ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

รยี์ 

TOM2201 การ

บรหิารจัดการการ

ปฏิบัติการขนสง่ 

รอ.ดร.ณัฐนันท ์

พิมล 

แขนงการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

 อาจารย์ในแขนง

วิชาฯ มีการตีพมิพ์

เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

ให้อาจารย์ประจ า

แขนงวิชาฯ น า

ผลงานตีพมิพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย

ในระดับชาติ และ

นานาชาติในฐาน TCI 

หรอื SCORPUS 

งานวิจยัที่ได้

ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ผลงานวิจัยที่ได้

ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติอย่าง

น้อย 2 เรื่อง 

อาจารย์ประจ า

แขนงฯ มีผลงาน

การตีพมิพ์

เผยแพร่ใน

ระดับชาติและ

นานาชาติครบ 

จัดโครงการบรรยาย

พิเศษโดยเชิญ

วิทยากรภายนอก 

ทางดา้นสาขาวิชา

การจัดการซัพ

พลายเชน มาให้

ความรูก้ับ

นักศึกษาใน

รายวิชาที่ควรเพิ่ม

ประสบการณ ์

เชิญวิทยากรมาให

ความรูท้างดา้น

การจัดการซัพ

พลายเชน เพื่อเพิ่ม

ประสบการณจ์รงิ

ให้นักศึกษาได้รับ

ความรู ้

รอ้ยละความพึง

พอใจของ

นักศึกษาที่เข้ารว่ม

กจิกรรมการ

อบรม 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้ารับ

การอบรม

มากกวา่ร้อยละ 

95 

นักศึกษามีความ

พึงพอใจที่เข้ารับ

การอบรมมากกวา่

รอ้ยละ 95 

เสรมิสรา้งการ

เรียนรูแ้ละ

กจิกรรมสอน

อย่างมืออาชีพ 

ก าหนดให้อาจารย์

น าความรูจ้ากการ

อบรมของ

โปรแกรมต่างมาใช้

กับการเรยีนการ

สอน 

มคอ3, มคอ5  1 รายวิชา ได้น าความรูจ้าก

การอบรม Flexsim 

Simmulation  มา

ใช้ในการสอนวิชา

อาคารคลัง 

สินคา้ทางอากาศ 
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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.) ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 - 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 คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

429.40 คะแนนเฉลี่ย 

4.52 
4.52 

 

95  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 330 รอ้ยละ 96.21 
4.81 

 

343  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ระดับ 4 4  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

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 3 รอ้ยละ 20 5  

15 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
0 รอ้ยละ 0 

0 
 

15  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 22 รอ้ยละ 146.57 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 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดับ 4 4  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน ระดับ 4 4  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มี การด าเนินการ 

รอ้ยละ 100 

  

  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 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มี การด าเนินการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี การด าเนินการ   

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี การด าเนินการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.45 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.52 

  

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 4.05 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

จุดเด่น 

1. ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรมคีวามรู้ความเข้าใจ ดา้นการจัดการเรียนการสอนตามตัวชีว้ัดของเกณฑค์ุณภาพการศกึษาเป็นอย่างดี 

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสูงมีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI1 หรอื TCI2 และวารสารระดับนานาชาติ และ

น าเสนอผลงานนานาชาติในปริมาณที่สูงแสดงถึงศักยภาพในการที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 

3. มีการส่งเสริมให้นักศกึษาเข้าร่วมแขง่ขันจนได้รับรางวัลในระดับชาติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดท าแผนพัฒนาด้านคุณวุฒิปริญญาเอกต าแหน่งทางวิชาการหา้ปีรายบุคคลพร้อมทั้งมกีารก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด 
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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. หลักสูตรเป็นที่ต้องการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. คุณภาพของบัณฑิตของหลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 
- 
 
 
 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มรีะบบการเตรยีมความพร้อมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนท าให้ภาวะการมีงานท าของบัณฑติมีอัตราสูง 

2. หลักสูตรมีการสร้างความรว่มมอืกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. หลักสูตรควรมีกระบวนการรับสมัครที่หลากหลายช่องทาง เพื่อท าให้อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จมีแนวโน้มสูงขึ้น 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานไปตีพมิพ์เผยแพรใ่นวารสาร TCI1 หรอืTCI2 และในวารสารภายนอกที่หลากหลาย 

2. มรีะบบการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการศกึษาในระดับที่สูงขึน้ 

 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  

2. ควรจัดโครงการพี่เลีย้งนักวิจัย/การเขียนผลงานเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการและสอคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 

2. หลักสูตรมีการเชญิวิทยากรที่มปีระสบการณจ์ากภายนอกมาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษามากยิ่งขึน้ 

3. หลักสตูรมีการออกแบบการเรยีนการสอนให้เปน็ Active Learning โดยวิธีการสอนแบบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน (Creativity-Base Learning : CBL) 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรพัฒนารูปแบบการสอนให้นักศึกษาสามารถส าเร็จได้ภายในระยะเวลาตามแผน 

2. ควรมีการปรับปรุงรายวิชาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยในศาสตร์น้ันๆอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน 

2. มีการน า Google Classroom,  Google Form,  MS excel  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและมีการดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับโปรแกรม Smartfleet (การจัดการยานพาหนะ) Ezview (โปรแกรมการตดิตามและประเมินผลยานพาหนะ) และศูนย์

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

- 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 



23 
 

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 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.67 4.67 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 4.67 4.05 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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30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 
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