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คํานํา 

 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับปริญญาตรี เปนผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุงหมาย 

เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหลักสูตรใหไดขอมูลที่สะทอนถึงอัตลักษณ และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนไปตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยมีจํานวนองคประกอบ ตัวบงช้ี 

ที่ประเมินรวมทั้งสิ้น 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 คณะผูประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย นักศึกษา ทุกทานที่ใหความรวมมือใหขอมูลเพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี และ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

(อาจารย ดร.จิรายุ  อัครวิบูลยกิจ) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจําปการศึกษา 2563 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 

  หนา 
   

 คํานาํ  
 สารบัญ  
 บทสรปุสาํหรบัผูบริหารตรวจสอบ  
 วิธีการประเมิน  
 รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
 บทที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชีโ้ดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 
 - ผลการประเมนิคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงช้ี 1 
 บทที่ 2 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 
 - ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปการศกึษา 2563 6 
 - ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2) 8 
 ภาคผนวก 10 
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ภาพถายกิจกรรม 

 

   
 

 

 

 

 

  

 



บทสรุปสําหรับผูบริหารการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ประจํารอบปการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองคประกอบและตัวบงช้ี พบวา ในภาพรวม 
ของหลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ 3.61 ซึ่งจัดอยูในเกณฑคุณภาพดี โดยองคประกอบที่ 1 (ตัวบงช้ีที่ 1.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องคประกอบอยูในระดับดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 2 มีจํานวน 3 องคประกอบ 
อยูในระดับดี ไดแก องคประกอบที่ 3 องคประกอบที ่4 และองคประกอบที ่5 และมีจํานวน 1 องคประกอบอยูในระดับปานกลาง ไดแก องคประกอบที ่6  
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  
**หมายเหตุ ขอความอนุเคราะหกรรมการตรวจประเมินกรอกขอมูลสวนน้ีเน่ืองจากเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาของหลักสูตร 
 

จุดเดนและแนวทางเสริม  
1. อาจารยในหลกัสูตรมีคุณวุฒแิละประสบการณตรงทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
2. อาจารยในหลกัสูตรมีการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
3. มีแนวโนมที่ดีที่จะมีศูนยพัฒนาวิชาชีพ TPQI สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขาจัดการคลังสินคา สินคาคงคลัง และกระจายสินคา อาชีพผูปฏิบัติงานคลังสินคา  

ระดับ 1 และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการเรียนรูของนักศึกษา  
4. มีการสงเสริมอาจารยใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอยูในระดับแนวโนมที่ดี  
5. ทางสาขาวิชาสงเสริมในนักศึกษาตีพิมพผลงานวิชาการ หรือแขงขันเพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
6. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการสรางหองปฏิบัติการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนรูดานบอรดเกมสใหกับนักศึกษา 
2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมสําเรจ็รูปทางดานโลจิสติกสและซพัพลายเชน โปรแกรมประยุกต (Software Application) เชน 

โปรแกรม Arena Simulation การวางแผนบริหารจัดการองคกร (ERP-SAP โมดูล Logistics) ระบบการจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง (Warehousing 
and Inventory Management หรือ WMS) ระบบบริหารการขนสง (Transport Management System) ระบบการบริหารจัดการลานจอด (Yard 
Management) ระบบอัตโนมัติ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบการติดตามและตรวจสอบยอนกลับของสินคา (Tracing and Tracking) 
ฯลฯ หรือดานอุปกรณเครื่องมือ (Hardware) เชน เครื่องอานสัญญาณวิทยุ RFID เครือ่งอานบารโคด (Barcode) เครื่องมือที่ใชมอืในการหยิบจับยกวางสิ่งของ 
เครื่องมือที่ใชในการเคลื่อนยาย ระบบอัตโนมัติหรือหุนยนต (Robot) ฯลฯ 

3.  ขาดอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการประเมิน  

          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลงัการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร โดยกําหนดวันประเมินระหวางวันที่ 14 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงช้ี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการ 
ตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจํา  
เพ่ือแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษาฯลฯ 
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนินกิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหารหลักสูตร คณาจารย และผูที่เก่ียวของ เปดโอกาสใหหลักสูตรไดช้ีแจง ทําความเขาใจรวมกัน  
เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง หลังจากน้ันคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 
เสนอไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
เพ่ือดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเชือ่ถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูล
เพ่ิมเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ 
(1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอที่ประชุมของ
บุคลากรของหนวยรับตรวจเพ่ือการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ทั้งน้ีเกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 



 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย ดร.จิรายุ  อัครวิบูลยกิจ) 
ประธานกรรมการ 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารยกมลทิพย  โตเมศน) 
กรรมการ 

 
 

………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา  แพงศรี) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

………………………………………………………………….. 
(นางสาวณัฐวรรณ  อนอุระ) 

ผูชวยเลขานุการ 
 



1 

บทที่ 1 

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ีโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
ผลประเมินโดยกรรมการ เกณฑการประเมิน หมายเหตุ 

 ผาน 
 ไมผาน 

1.จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

2.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

3.คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป ยอนหลัง 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

5.คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมี
ประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวชิานั้น 

 

 ผาน 
 ไมผาน 

6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย 
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6 ประกาศใชในปท่ี 8) 

 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2563 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

การบรรลุเปาหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผาน    ผาน    
   ไมผาน 

   ผาน    
   ไมผาน 

 บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
 
 
 
 



2 
 
 

หมวดที่ 2  อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

ควรเนนการฝงตัวใน
สถานประกอบการ 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และ
ความรวมมือระหวาง
สถานประกอบการกับ
สถานศึกษา 

4.2 คุณภาพอาจารย  3.33 คะแนน 3.33 คะแนน   

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารยที่คุณวุฒิปรญิญาเอก 2 คน 

รอยละ 
20 

รอยละ 40  5 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน 
อาจารย 0 คน รศ. 0 คน ผศ. 0 คน 

รอยละ 
45 

รอยละ 0 0 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ควรเนนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
อยางเรงดวน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
คานํ้าหนัก ผลรวม

ถวงนํ้า 
หนัก 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสรางสรรค 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1.อ.ดร.ธนิษฐนันท  จันทรแยม 6          1.20 
2.อ.กิตินันธ  มากปรางค 4          0.80 
3.อ.ถิรนันท  ทิวาราตรีวิทย 7          1.40 
4.อ.วัชรพล  วงศจันทร 1          0.20 
5.อ.ดร.นิศากร  มะลิวัลย 7          1.40 
             

 
รอยละ 

15 

 
รอยละ 100 

 
5 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ควรมีการพัฒนาการ
ตีพิมพผลงานวชิาการ
ในระดับที่สูงขึ้น 

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ที่ รายการขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 34  คน 
2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 34  คน 
4 จํานวนผูใชบัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 12  คน 
5 คาเฉล่ียที่ไดจากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม5) คาเฉล่ีย 4.65 
    

 
คาเฉล่ีย 
4.51 

 
คาเฉล่ีย 4.65 

 
4.65 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ป 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 34 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 34 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)  

17 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 3 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว  0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  1 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  0 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา  8 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0 
   

 
รอยละ 

80 

 
รอยละ 78.26 

 
3.91 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา   

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ควรแสวงหาพันธมิตรที่
เปนสถานประกอบการ
เพื่อทําความรวมมือ 
และเปนชองทางให
นักศึกษาไดฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่อง และแนวโนมดี
ขึ้นทกุเรือ่ง 

หมวดที่ 4 ขอมูลสรปุรายวิชาและคุณภาพการสอน  
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

หลักสูตรมีการปรับปรุง 
เม่ือป พ.ศ. 2562 และ
ใชหลักสูตรในภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรล ุ
 ไมบรรลุ 
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ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
- จํานวนตัวบงชี้ที่ระบุไวใน มคอ.2 จํานวน 12 ขอ ไดแก ขอ 1 – ขอ 12  
- จํานวนตัวบงชี้ที่มีการดําเนินการในปการศึกษา 2563 จํานวน 10 ขอ ไดแก  

ขอ 1-7, ขอ 9 และ ขอ 11-12  
- รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชีก้ารดําเนินงานรอยละ 100 

 
รอยละ 
100 

 
รอยละ 100 

 
5 คะแนน 

 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2563 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ขาดโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางดานโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน 
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บทที่ 2 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคณุภาพของหลกัสูตร ปการศึกษา 2563 

ตัวบงชี้ คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 2563 

คะแนนผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

ผาน  ผาน 
 ไมผาน 

 ผาน 
 ไมผาน 

 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรไดมาตรฐาน 
ไมไดมาตรฐาน 

หลักสูตรไดมาตรฐาน 
ไมไดมาตรฐาน 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คาเฉลี่ย 4.51 4.65 คะแนน 4.65 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 3.91 คะแนน 3.91 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.28 คะแนน 4.28 คะแนน  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.67 คะแนน 3.67 คะแนน  

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  3.33 คะแนน 3.33 คะแนน  

  4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20 5 คะแนน 5 คะแนน  

  4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 45 0 คะแนน 0 คะแนน  



7 
ตัวบงชี้ คาเปาหมาย 

ปการศึกษา 2563 
คะแนนผลการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
คะแนนผลการประเมิน
โดยกรรมการ(CAR) 

หมายเหตุ 

  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ 15 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.11 คะแนน 3.11 คะแนน  

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ระดับ 4 คะแนน 4 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 5 คะแนน 5 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 คะแนน 3.75 คะแนน  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 ระดับ 3 คะแนน 3 คะแนน  

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 คะแนน 3 คะแนน  

คะแนนผลการประเมิน 3.61 คะแนน 3.61 คะแนน  
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร  

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวนตัวบงชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมนิ 
 

 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทกุ
ตัว

บง
ชี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2   4.28 4.28 ระดับคุณภาพดมีาก 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.67   3.67 ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 4 อาจารย 3 3.11   3.11 ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน 
การประเมินผูเรยีน 

4 4.00 3.67  3.75 ระดับคุณภาพด ี

องคประกอบที่  6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1  3.00  3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 3.62 3.50 4.28 3.61 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี ดีมาก ดี ระดับคุณภาพดี 

 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดทีค่วรพัฒนา องคประกอบที่ 2-องคประกอบที่ 6 
จุดเดน 

1. อาจารยในหลกัสูตรมีคุณวุฒแิละประสบการณตรงทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

2. อาจารยในหลกัสูตรมีการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 

3. มีแนวโนมที่ดีที่จะมีศูนยพัฒนาวิชาชีพ TPQI สาขาวิชาชีพโลจิสติกส สาขาจัดการคลังสินคา สินคาคงคลัง และกระจายสินคา อาชีพผูปฏิบัติงานคลังสินคา ระดับ 1 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการเรียนรูของนักศึกษา 

4. มีการสงเสริมอาจารยใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอยูในระดับแนวโนมที่ดี 
5. ทางสาขาวิชาสงเสริมในนักศึกษาตีพิมพผลงานวิชาการ หรือแขงขันเพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 
6. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการสรางหองปฏิบัติการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 
 
 
 



9 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนรูดานบอรดเกมสใหกับนักศึกษา 

2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน โปรแกรมประยุกต (Software Application) เชน โปรแกรม 
Arena Simulation การวางแผนบริหารจัดการองคกร (ERP-SAP โมดูล Logistics) ระบบการจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง (Warehousing and Inventory 
Management หรือ WMS) ระบบบริหารการขนสง (Transport Management System) ระบบการบริหารจัดการลานจอด (Yard Management) ระบบ
อัตโนมัติ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบการติดตามและตรวจสอบยอนกลับของสินคา (Tracing and Tracking) ฯลฯ หรือดานอุปกรณ
เครื่องมือ (Hardware) เชน เครื่องอานสัญญาณวิทยุ RFID เครื่องอานบารโคด (Barcode) เครื่องมือที่ใชมือในการหยิบจับยกวางสิ่งของ เครื่องมือที่ใชในการ
เคลื่อนยาย ระบบอัตโนมัติหรือหุนยนต (Robot) ฯลฯ 

3. ขาดอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
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ภาคผนวก 

 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

 - กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

-  ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


