
 
 

 
 
 

แนวทางการเขยีนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 3  นกัศึกษา และองค์ประกอบ 4 อาจารย์   

(หลักสตูรการจดัการโลจิสติกส์  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้/ประเด็นย่อย หน้า 
3.1 การรับนักศึกษา  
  3.1.1 การรับนักศึกษา 2 (4 คะแนน) 
  3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 (4 คะแนน) 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

7 (4 คะแนน) 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

21 (4 คะแนน) 

4.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

28  

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 30 (4 คะแนน) 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 34 (4 คะแนน) 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
4.2 คุณภาพอาจารย์  
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  15 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 

อาคาร 14 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนักศึกษา 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ชั้นปี 1 ร้อยละ ชั้นปี 2 ร้อยละ ชั้นปี 3 ร้อยละ ชั้นปี 4 ร้อยละ 
2556 52 100.00 40 76.92 39 75.00 37 71.15 
2557 83 100.00 63 75.90 62 74.70   
2558 61 100.00 49 80.33     
2559 73 100.00       

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ชั้นปี 1 ร้อยละ ชั้นปี 2 ร้อยละ ชั้นปี 3 ร้อยละ ชั้นปี 4 ร้อยละ 
2556 60 100.00 43 71.66 41 68.33 41 68.33 
2557 69 100.00 44 63.76 44 63.76   
2558 69 100.00 54 78.26     
2559 52 100.00       

 
 

องค์ประกอบ  3  นักศึกษา  
หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.1 การรับ
นักศึกษา 

3.1.1 การรับนักศึกษา นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 
60 คน 

นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม มคอ.2 ก าหนด 

 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

นักศึกษาแรกเข้าทุกคนที่ไม่
ผ่านการประเมินความพร้อม
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ต้อง
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
เรียนได้ตลอดหลักสูตร 

3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

อัตราการออกกลางคันลดลง นักศึกษามีความพร้อม
ทางการเรียน ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตรวรรษที่ 21 ที่ครบถ้วน
ทั้ง 4 กลุ่มหลัก 

นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้
ในศตรวรรษที่ 21 
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การรับนักศึกษา 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

3.1.1 การรับ
นักศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนและก าหนด

เป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา พิจารณาจากประเด็น ต่อไปนี้ คือ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเรียน 

2. หลักสูตรน าเสนอแผนรับนักศึกษา เกณฑ์การรับสมัคร จ านวนรับสมัคร 
วิธีการคัด เลือก แผนการรับนักศึกษาต่อคณะ เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการประกาศการรับนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ได้รับการ
เห็นชอบ 

4. หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามประกาศการรับสมัคร ผ่านระบบรับ
สมัครนั กศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร Online ผ่ าน 
reg.kpru.ac.th 

5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศรับสมัคร 

6. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ
สัมภาษณ์ผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับนักศึกษาของหลักสูตร 

7. หลักสูตรสรุปและส่งผลการสอบสัมภาษณ์ (รายหลักสูตร) มายังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

9. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ต่อ 

10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 

11. หลักสูตรร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และประเมินความพึง
พอใจต่อการรับนักศึกษา  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

3.1 การรับนักศึกษา 
12. หลักสูตรทบทวนจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวกับแผนการรับนักศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัจจัยต่าง ๆ 
13. หลักสูตรน าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็น

ต่าง ๆ 
  หลักสูตรมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบกลไกการรับนักศึกษา โดยในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2558 หลักสูตรได้ประชุมวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. ก าหนดจ านวนนักศึกษาเป้าหมายที่จะรับสมัครไว้ที่ 60 คน ตามท่ี
ระบุไว้ใน มคอ.2 (ประเภทโควตา 30 คน ประเภททั่วไป 30 คน) 
โดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
1.1 ความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ ที่มีความ

ต้องการทั้งในระดับพ้ืนที่ (จังหวัดก าแพงเพชร/จังหวัดตาก ) 
และระดับประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดนจังหวัด
ตากซ่ึงมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และเป็น
จุดส าคัญในด้านการค้าชายแดนของประเทศไทย  

1.2 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามีความเหมาะสม 
1.3 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา 
2. หลักสูตรร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด าเนินการรับนักศึกษา พบว่า 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
3.1 หลักสูตรมียอดผู้สมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 100 คน  

(โควตา 25 คน ทั่วไป 75 คน) 
3.2 หลักสูตรมีนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 73 คน 

(โควตา 13 คน ทั่วไป 60 คน) 
3.3 หลักสูตรมีนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับรายงานตัว

ทั้งสิ้น 73 คน (โควตา 13 คน ทั่วไป 50 คน โอนย้าย 10 คน) 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
3.4 หลักสูตรมียอดผู้สมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 84 คน  

(โควตา 8 คน ทั่วไป 76 คน) 
3.5 หลักสูตรมีนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 60 คน 

(โควตา 7 คน ทั่วไป 53 คน) 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.6 หลักสูตรมีนักศึกษาหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับรายงานตัว

ทั้งสิ้น 54 คน (โควตา 7 คน ทั่วไป 47 คน) 
3. หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับ

นักศึกษา โดยหลักสูตรในที่ตั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง และหลักสูตรนอกท่ีตั้งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับ 
มาก 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรขาดกระบวนการวาง

แผนการประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรที่ เป็นปัจจุบันต่อ
สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะด าเนินการประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรเพิ่มกระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูล

หลักสูตรที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย ในระบบและกลไก
การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 เช่น การจัดท าเพจโปรแกรม
วิชาการจัดการโลจิสติกส์  การท าสปอตโฆษณาวิทยุกระจายเสียง การลง
พ้ืนที่แนะแนวสัญจร การจัดนิทรรศการวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ การ
บอกต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  เป็นต้น  

  ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
      จากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพบกว่า ในปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้งมียอดการสมัครของนักศึกษาในประเภท
โควตาได้เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 และ 2559  ดังตาราง 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่
สมัครประเภทโควตา

หลักสูตรในที่ตั้ง  
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
สมัครประเภทโควตา 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 

(คน) 
2558 11 2 
2559 13 7 
2560 20 12 

      ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องปรับปรุง/พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องในปี
การศึกษาถัดไป เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 30 คน ส าหรับนักศึกษา
ประเภทโควตา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

3.1.2    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

3.1.2 การเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดประเด็นการพิจารณาวัดผลการเรียนรู้ตามปัญหา
นักศึกษาแรกเข้าที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
2. หลักสูตรก าหนดเครื่องมือในการพิจารณาวัดผลการเรียนรู้ 
3. หลักสูตรน าผลจากการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษามาประชุมวางแผน
จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามแผนที่วางไว้ 
4. หลักสูตรประเมินผลการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. หลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

  หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

1. หลักสูตรประชุมก าหนดประเด็นการพิจารณาวัดผลการเรียนรู้ตาม
ปัญหาแรกเข้า โดยพิจารณาจากระดับคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาระดับคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาใหม่พบว่านักศึกษาใหม่ทุกคนควรจะต้องเข้ารับการ
เตรียมความพร้อมทั้งหมด 

3. หลักสูตรจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยจัด
อบรมความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

4. การวัดผลและประเมินผลจากการท าข้อสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในกิจกรรมอบรมความรู้
เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อน
เรียน เท่ากับ 34.41 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 43.25 
คะแนน 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
1. หลักสูตรประชุมก าหนดประเด็นการพิจารณาวัดผลการเรียนรู้ตาม

ปัญหาแรกเข้า โดยให้มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เกณฑ์การพิจารณาผลคะแนนสอบไม่
น้อยกว่า 60% หากไม่ผ่าน นักศึกษาใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในเรื่องความรู้ พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

2. ผลการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ พบว่า มีนักศึกษาไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 21 คน ซึ่งทั้งหมดจะต้องเข้า
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมโดยอบรมความรู้ พ้ืนฐานทาง
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

คณิตศาสตร์ จ านวน 18 ชั่วโมง โดยจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 9 ,16,23 
ก.ค.59 วันละ 6 ชั่วโมง จากนั้นด าเนินการสอบวัดความรู้อีกครั้ง ซึ่ง
ผลปรากฏว่า นักศึกษาทุกคน สอบผ่านทั้งหมด ทั้งนี้หลักสูตรยังได้
ก ากับติดตามผลอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิ
สติกส์ ซึ่งผลปรากฎว่า นักศึกษาทั้ง 21 คน มีผลการเรียนผ่าน
ทั้งหมดเช่นกัน 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการ โดยติดตามผลลัพธ์จากการจัด

โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา กิจกรรมการอบรมความรู้พ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ พบว่า 
นักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่าน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 และสอบไม่
ผ่าน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพร้อม  

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
ในภาพรวมแล้วการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความ

พร้อมต่อการเรียนในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรมี
รายวิชาที่ต้องใช้การค านวณอยู่หลายวิชา อีกทั้งเมื่อติดตามจากผลการเรียน
ในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ 
นักศึกษาที่มีปัญหาและผ่านการเตรียมความพร้อมมาแล้วนั้นส่วนใหญ่มีผล
การเรียนในระดับผ่าน โดยมีผลการเรียนในระดับผ่านทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 

และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของหลักสูตรทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
พบว่าอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาแรกเข้าเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 
มีจ านวนลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงโดยเฉพาะหลักสูตรนอกที่ตั้ง ดัง
ตาราง  

ปีการศึกษาที่
เข้ารับ 

จ านวนนักศึกษาที่ออก
กลางคัน (ในที่ตั้ง) 

จ านวนนักศึกษาที่ออก
กลางคัน (นอกที่ตั้ง) 

2556 12 คน 27 คน 
2557 20 คน 25 คน 
2558 12 คน 15 คน 
2559 14 คน 3 คน 

นอกจากนี้ หลักสูตรได้เห็นควรให้ปรับปรุงประเด็นการพิจารณาวัดผล
การเรียนรู้โดยเพ่ิมเติมการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีก 1 ด้าน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

เนื่องจากใน มคอ.2 ได้ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงควรจัดวัดความรู้ทางด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมควบคู่กับการสอบวัดความรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์
ต่อไปในปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการก าหนดประเด็นการพิจารณาวัดผลการ

เรียนรู้ โดยให้มีการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษควบคู่กับการสอบวัด
ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้จะเริ่มใช้ส าหรับการรับสมัครนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากรอบการประเมินเมื่อปี

การศึกษา 2558 ในเรื่องการก าหนดประเด็นการวัดผลการเรียนรู้ โดยการ
สอบวัดความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ มีผลท าให้นักศึกษามีความพร้อม
ต่อการเรียนในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีการ
ค านวณ โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการติดตามผลของนักศึกษาที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ โดยตรวจสอบจากผลการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ อีกทั้งเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมยังท าให้อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาแรกเข้าเมื่อสิ้นปี
การศึกษามีแนวโน้มลดน้อยลง  

 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1    
   0 
   1 
   2 

   3 
   4 
   5 

3.2.1 การ
ควบคุมการดูแล
การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบ การควบคุม การดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้ 
1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาแต่

ละหมู่เรียน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนโดย

มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือพัฒนาการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา และให้มีการบันทึกการให้ค าปรึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตาม

กระบวนการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี 

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การด าเนินการ 
ดังนี้ 

หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติตามระบบและ
กลไก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
ทั้งในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตส่วนตัวในระหว่างที่เรียน และบันทึกการให้
ค าปรึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย 

1. หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และหมู่
เรียนที่รับผิดชอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 

2. และจากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีมติจากการประชุม
เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและหมู่เรียนที่รับผิดชอบ มีดังนี้ 

 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา หมู่เรียน 
1. นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ ์ 5917204 
2. นายบัณฑิต ศรีสวสัดิ ์ 5917205 
3. นายธนสิทธิ นิตยประภา 5817206 
4. นางสาวิตรี  พรหมรักษา 5817207 
5. นายธงเทพ ชูสงฆ์ 5717207 
6. นายธัชชัย  ช่อพฤกษา 5717206, 5617206 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา หมู่เรียน 
1.  อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 5657201,5657203, 5957202 
2.  อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 5757203 
3.  อ.น้ าฝน สะละโกสา 5757204 
4.  อ.ภัคพล รื่นกลิ่น 5857203 
5.  อ.สุธิดา ทับทิมศร ี 5857202 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

โดยได้มีการจดบันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละ
หมู่เรียนลงในสมุดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  

4. หลักสูตรมีการก ากับติดตามโดย ให้อาจารย์ ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียน
ด าเนินการ ส่ งบันทึกการให้ค าปรึกษานักศึกษาต่อประธาน
โปรแกรมวิชา รวมถึงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ในที่ตั้ง) /ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด (หลักสูตรนอกที่ตั้ง)  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้
เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์
มัย ตะติยะ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
(หลักสูตรนอกที่ตั้ง) 

6. หลักสู ตรจัดกิจกรรมครอบครัว โลจิสติกส์ ขึ้น  เมื่ อวันที่  20 
พฤศจิกายน 2559 โดยเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้า
ร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการแนะแนวให้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หลักสูตร สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างหลักสูตรกับ
ผู้ปกครองและนักศึกษา (หลักสูตรนอกที่ตั้ง) 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
จากการประเมินกระบวนการพบว่า 
1. หลักสูตรได้ก าหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนได้อย่าง

เหมาะสม 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 11 คน ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่หลักสูตรจัดขึ้นให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยหลักสูตร
วางแผนที่จะด าเนินการกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ในทุ กปี
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

การศึกษา แต่ เนื่ องจากในปี การศึกษา 2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการในช่วงภาคเรียนที่ 2 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณใหม่ 
(2560) แต่ทั้งนี้หลักสูตรได้ปรับปรุงโดยการเขียนงบประมาณ
โครงการเพ่ือรองรับต่อปีการศึกษา 2560 ไว้ในภาคเรียนที่ 1 โดย
จะด าเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ในช่วงเดือนแรกของ
ปีการศึกษา (หลักสูตรนอกที่ตั้ง) 

4. หลักสูตรก ากับติดตามการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี
การน าข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้ามาปรึกษา น ามาประชุมหารือกัน
เพ่ือร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในการควบคุมดู แลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาที่เข้ามารับบริการโดย
จากผลการประเมิน พบว่า หลักสูตรในที่ตั้ง มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 หลักสูตรนอกที่ตั้ง มี
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  

6. การประเมินระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า เมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 2559 หลักสูตรในที่ตั้งมีนักศึกษาที่ออกกลางคัน 
14 คน และหลักสูตรนอกที่ตั้งมีนักศึกษาออกกลางคัน 3 คน ซึ่ง
เมื่อเทียบเป็นร้อยละของการคงอยู่ พบว่า ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้งมีร้อยละของอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาแรกเข้าที่เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ดังตาราง 
 
ปีการศึกษา ร้อยละของอัตราการ

คงอยู่ (ในที่ตั้ง) 
ร้อยละของอัตราการ
คงอยู่ (นอกที่ตั้ง) 

2556 76.92 71.66 
2557 75.90 63.76 
2558 80.33 78.26 
2559 80.82 94.23  

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
     หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลและให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยสร้างระบบ
ครอบครัวโลจิสติกส์ขึ้นมา เพ่ือเป็นการท าความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเป็นครอบครัว
เดียวกัน และเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงบทบาททางด้านการจัดการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโปรแกรมวิชา รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างคณาจารย์ และผู้ปกครอง ซึ่ง
นอกเหนือจากที่หลักสูตรให้การควบคุมดูแลแก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรและผู้ปกครองที่จะช่วยกันดูแลให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และลดอัตราการออก
กลางคันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     ร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง 
 

ปีการศึกษาที่เข้ารบั 
ร้อยละของอัตราการคงอยู ่

(ในที่ตั้ง) 
ร้อยละของอัตราการคงอยู ่

(นอกที่ต้ัง) 
2556 76.92 71.66 
2557 75.90 63.76 
2558 80.33 78.26 
2559 80.82 94.23  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.2    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

3.2.2 การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนบูรณาการการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21  
2. หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จัดสรร

งบประมาณ ทรัพยากรส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวน เพ่ือประเมินผลการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5. น าผลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่างๆ 
  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/การด าเนินการ 

ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
หลักสูตรได้มีการก าหนดประเด็นเพ่ือหารือและหาแนวทางในการ

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบ TQF และมีทักษะการเรียนรู้ใน
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ศตวรรษที่ 21 ในวาระการประชุมครั้งที่ 1 โดยทางหลักสูตรได้มีการจ าแนก
สาระในประเด็นนี้เป็นประกอบประกอบต่าง ๆ ด้วยกัน 4 กลุ่มหลัก คือ  

1.1 กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) 
1.2 กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาอาชีพ (life and career skills) 
1.3 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation 

skills) 
1.4 กลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี (information, media and 

technology skills) 
     หลักสูตรได้มีการน าประเด็นและสาระดังกล่าวมาด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 
2558 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ตรงและ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานโดยเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนมีการน าทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนที่
ด าเนินการเปิดสอนในปีกศึกษา 2559 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการ
ประชุมเพ่ือด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนการเรียน/โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
          1.1 กลุ่มวิชาหลัก หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ 2 เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้และทักษะทางด้านภาษามากขึ้นจากเดิมโดยนอกเหนือจากกลุ่มวิชา
ศึกษาท่ัวไปที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
          1.2 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือ
ด าเนินนการวางแผนในลักษณะของกิจกรรมและโครงการ ดังนี้ 
               1.2.1 หลักสูตรได้ด าเนินการวางแผนกิจกรรมโดยส่งเสริม
ทางด้านทักษะทางวิชาชีพในลักษณะของโครงการโดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานงบประมาณปี 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาการ
จัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 114,000 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  
                    1. ศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 2 
ครั้ง คือ 1) การศึกษาดูงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด สถานที่ณ นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในวันที่ วันที่  1-3  ธันวาคม  พ.ศ. 
2559 2) การศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย , ด่านศุลกากรเชียงแสน 
สถานที่ ณ ด่านศุลกากรแม่สาย, ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
วันที่  20 - 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

                    2. ส่งเสริมการแข่งขันด้านงานวิจัยของนักศึกษาและ
บุคลากร โดยทางหลักสูตรได้ด าเนินการส่งบทความวิจัยของนักศึกษา ปีที่ 4 
เข้าเผยแพร่เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงราย 
จ านวน 5 ผลงาน ซึ่งอยู่ในกระบวนการด าเนินการการตีพิมพ์ ดังนี้  
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือผลงาน ช่ือ-นามสกุล 

1 แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยน า
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มา
ประยุกต์ใช้กับโรงน้ าด่ืมธารธิป 

นางสาวสุธีรา       ม้าเจริญตระกูล 
นางสาวโชติกา     อ่อนศรี 
นายบัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 

2 การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้า
เคมีภัณฑ์  
กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธานนท์ ขนส่ง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

นายปิยะณัฐ คล้ายเดือน 
นายอนันต์ แป้นจันทร์ 
นายธัชชัย ช่อพฤกษา 

3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
จัดซื้อแบบทั่วไปและการจัดซื้อแบบลีน 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทยทอยส์ 

นายนวพล  มะโน 
นายกิตติพัฒน์  ชูสุวรรณ 
นายพศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 

4 เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวกัณฑาภรณ์ แสนมี่ 
นางสาวปริษา ทานุวัตร์ 
นางสาวกิตติยา อรุณลักณ์ 
นางสาวิตรี พรหมรักษา 

5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านการ
ขายและสินค้าคงคลัง กรณีศึกษากิจการศรี
ชัยอะไหล่ยนต์ 

นายธนพัฒน์  เหมือนอิน 
นายชิติสรรค์  สีชมพู 
นายธนสิทธิ  นิตยะประภา 

     
 นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 63 ,000 โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น 
                    1.  สานสัมพันธ์น้องพ่ีชาวโลจิสติกส์ โดยจัด เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สานสมัพันธ์พ่ีน้องชาวโลจิสติกส์) 
วันที่  9  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ตึก 22) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                    2. พัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ โดยจัดเป็นกิจกรรมการ
พัฒนาพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ ทักษะทาง วิชาชีพ ทางด้านเทคโนโลยี 
(Microsoft Office) ชั้นปีที่ 2-4 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา
และใช้ ใน  การสมัครงานต่อไป  ในวันที่  20 -21 สิ งหาคม 2559 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร  
                    3. เตรียมความพร้อมในการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ โดยเป็นกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 



14 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            1.3 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หลักสูตรจัดโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันด้านงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยทาง
หลักสูตรได้ด าเนินการส่งบทความวิจัยของนักศึกษา ปีที่ 4 เข้าเผยแพร่เพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงราย จ านวน 5 ผลงาน 
และโครงการกิจกรรมการพัฒนาพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ ทักษะทาง 
วิชาชีพ ทางด้านเทคโนโลยี (Microsoft Office) ชั้นปีที่ 2-4 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนจบการศึกษาและใช้ใน การสมัครงานต่อไป ซึ่งได้ระบุ
รายละเอียดไว้ข้างต้น 
     นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดท าผลงานวิจัย
และน าเสนอหัวข้องานวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 
 
(นักศึกษารหัส 5717206) 

ล าดับ
ท่ี 

หัวข้อวิจัย ช่ือ - นามสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 
โซ่อุปทานการปลูกแตงโมที่
ยั่งยืน กรณี คุณเรวัฒน์ หนอง
ชุมแสง 

1. นายอาทิตย์ เสนะวีระกุล 
อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์ 2. นายชนน์ชนก รัตนพิไชย 

3. นายพีระพงษ์ ยุติธรรม 

2 
การเปรียบเทียบการลดต้นทุน
การขนส่งสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ราชาเฉาก๊วย 

1. นางสาวอ าไพร  พันเสนาะ 
อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 

2. นางสาวฐิติกร ลิจิรโชติ 

3 
การน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้
ในโรงเก็บมันส าปะหลัง 

1. นายวีรภัทร  ริ้วกีระกิตติกุล 
อ.บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 

2. นายณัฐพงษ์ แก้วแดง 

4 

แนวทางการศึกษาและพัฒนา
ระบบการผลิตแบบกัมบัง 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็นเอเอ็นเตอร์ไพรส์ 

1. นางสาวเมริษา  ปันไชย 

อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 2. นางสาวธัญญาภรณ์  พิบูรณ์
อนุรักษ์ 

5 
แนวทางในการลดต้นทุนโลจิ
สติกส์ส าหรับธุรกิจรถทัวร์ 
กรณีศึกษา หลี้ถังทัวร์ 

1. นายธนาธร  โพธิ์ทรง 
อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 

2. นายภาณุวัฒน์  เพ็งสัน 

6 
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จาก
กะลามะพร้าว 

1. นายชวกร  ทันสมัย 
อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์ 

2. นายธนพล  สมะณะ 

7 
การลดต้นทุนด้วยวิธีการสั่งซื้อ
ที่ประหยัดส าหรับธุรกิจ
บริการ 

1. นายณัฐพงษ์ จันเต็ม 
อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 

2. นายธรรมนูญ  พนมวาส 

8 

การวิเคราะห์ต้นทุนฐาน
กิจกรรมและเพิ่มมูลค่า 
กรณีศึกษา สหกรณ์น้ าด่ืมทาง
การเกษตรบึงสามัคคี 

1. นางสาวเพ็ญวิไล  โนรี 

อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 2. นางสาววรัญญา  สาระพงษ์ 

3. เบญจมาศ  สูงรุ้ง 

9 

การศึกษาแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
คลังสินค้ากรณีศึกษา ร้านค้า
ส่งแก้วเกตุ 
 

1. นายทินรัตน์  กลิ่นการ 

อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
2. นายอภิชาติ ธันปนานนท์ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

10 

การสร้างแบบจ าลองในการ
จัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา 
รนชัยการเกษตร อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

1. นางสาวพัชรินทร์ ท้าวทา 

อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 2. นายพิษณุ  เกตุเนียม 

3. นางสาวอรอนงค์ ทองเครือ 

11. การบริหาร Kaizen ธุรกิจ
ขอต้ีแพ้น กรณีศึกษา ร้าน 
Pee Tattoo 

1. นายสิทธิศักด์ิ  กันนา อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 
2. นายสิทธิพงษ์  ผ่องโอย 

12. การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศในการจัดการ
สินค้าคงคลัง 

1. นายกิตติพงษ์  ขันเงิน อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 
2. นายอธิวา  สุ่มทา 

13. การวิเคราะห์โซ่แห่งคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
จากวัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษา 
โอท็อปพรานกระต่าย 

1. นายกฤษดา  พื้นยศ อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 
2. นายวายุ ศรศิลป์ 

14. การศึกษาปัจจัยการลดต้นทุน
การขนส่ง กรณีศึกษา วัสดุ
ก่อสร้างจังหวัดก าแพงเพชร 

1. นายเกียรติศักด์ิ  สุขแสง อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 
2. นายอนุรักษ์  ทองภู 

15. การวิเคราะห์ต้นทุนและเพิ่ม
มูลค่าจากกระบวนการปลูก
แคตลูบ 

1. นายธาตรี นิลพันธ์ อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์ 
2. นางสาวศุภกานต์ พินิจกลาง 
 

16. การบริหาร Kaizen ของอู่
ซ่อมรถ กรณีศึกษา อู่บีการ
ช่าง 

1. นายนาวิน หมีคุ้ม อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 
2. นายศักด์ิสุขุม ศรียะวงษ์ 
 
 
 

 
(นักศึกษารหัส 5717207) 

ล าดับ
ท่ี 

หัวข้อวิจัย ช่ือ - นามสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. การพัฒนาระบบสินค้าคงคลัง 
กรณีศึกษา ชุมชนการเกษตร
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. นายทรัพย์วิจิตร  เหมือนฝน อ.สาวิตรี พรหมรักษา 
2. นางสาวอทิตติยา ทรัพย์ประสม 
 

2. การจัดการโซ่อุปทานกล้วยไข
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

1. นางสาวอพัชชา  เมืองกลาง อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
2. นางสาวอัชราภรณ์ แก้วกันยา 

3. การศึกษาการลดต้นทุนการ
ผลิตกระยาสารทโดยน า
แนวคิดกรีนโลจิสติกส์มา
ประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา กลุ่ม
กระยาสารทเเม่ไสว 

1. นางสาวสุพรรณนา เจริญรัมย์ อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 
2. นางสาวมะลิ วาริด 

4. แนวทางการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ าด่ืม 
กรณีศึกษา โรงผลิตน้ าด่ืมดีดี 

1. นายพันธกานต์  ประทุมเวียง อ.บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 
2. นายสุรศักด์ิ  บุญมี 

5. ปัจจัยส าหรับการพยากรณ์การ
ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 

1. นายบัญชา  ตานาคา อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา 
2. นายจักรพรรติ   วินิชสร 

6. การวิเคราะห์ต้นทุนและเพิ่ม
มูลค่าการปลูกมันส าปะหลัง 

1. นางสาวอลิษา นพนอบ อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์ 
2. นายถวัลย์  ประเสริฐสังข์ 

7. การจัดการสินค้าคงคลัง สินค้า
ทางการเกษตร กรณีศึกษา

1. เกรียงไกร ต้นพลเมือง อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา 
2. ณัฐพงษ์  สิงห์แรง 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

........ 
8. แนวทางการจัดการเส้นทาง

การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ าด่ืม 
กรณีศึกษา โรงผลิตน้ าด่ืมดีดี 

1. นางสาวเจนจิรา  บุญประเสริฐ อ.บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 
2. นางสาวเวรุวรรณ  เกิดทรัพย์ 
 

9. การจัดการโซ่อุปทานอาหาร
สุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง 

1. นางสาวภัทรพรรณ  ต่อกร อ.ธงเทพ  ชูสงฆ์ 
2. นางสาวภัทราพร  ขัดหย่อม 

10. แนวทางการลดต้นทุนการ
ขนส่งกระทงเปลือกข้าวโพด 

1. นางสาวณัฐชา  พึ่งสาย อ.บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ 
2. นางสาวณัฐติกาณต์  หอมร าพึง 
 

11 แนวทางการจัดการระบบคิว
ด้านทันตกรรมในโรงพยาบาล
คลองลาน 

1. นางสาวฐิตาภา จันทรา อ.สาวิตรี พรหมรักษา 

2. นางสาวสศิภรณ์ โพธิค าปา 

 
     1.4 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  โดยหลักสูตรได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะทางการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในทางธุรกิจ โดยใช้ 
MS-Office อีกทั้ งยังเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการสอบมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของทางมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในวันที่  20 -21 
สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร 
     นอกจากนี้หลักสูตรและอาจารย์จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.
5 มคอ.6 ที่มีความสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมไว้ในแผนการเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 

รายวิชา 

การบูรณาการทกัษะ ผลทีเ่กิดขึ้นกับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

วิชาหลัก 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ทักษะการเรียนรู้
และนวัต กรรม 

ทักษะสารสนเทศสื่อ
และเทคโน โลยี 

การจัดการ
ตลาดและการ
จัดการลูกค้า
สัมพันธ์ใน
งานโลจิสติกส ์

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจที่ตนเองสนใจได้ซ่ึงส่งผล
ให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการสร้างรายได้ได้ 

การวิจยัการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 

  
 

 
 

 
 

นักศึกษามีแนวทางและนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
งานวิจัยของตนเอง 

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์

  
 

 
 

 
 

นักศึกษารู้และทราบวิธีการปฏิบัติงานและสามารถท างาน
พื้นฐานได้ในสภาวะจริงก่อนฝึกงาน 
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วิชาชีพ 
การน าเข้าและ
ส่งออก 

   
 

 
 

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษและ
สามารถใช้สื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการน าเสนองานกลุ่มเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

ความรู้
พื้นฐานโลจี
สติกส์และโซ่
อุปทาน 

   
 

 
 

นักศึกษาได้ความรู้ความสามารถจากการท าโครงการจาก
สถานประกอบการจริง 

คณิตศาสตร์
และสถิติ
ส าหรับโลจี
สติกส์ 

 
 

  
 

 
 

นักศึกษาได้คิดและหาประเด็นและโจทย์ในการค านวนที่มี
ความหลายหลายจึงท าให้นักศึกษาได้พบและได้แก้ไขปัญหา
ที่หลายหลายมากจากเดิม 

มาตรฐานโลจิ
สติกส์ 

   
 

 
 

นักศึกษาได้ทราบถึงวัสดุอุปกรณ์โดยการสร้างด้วยตัว
นักศึกษาเอง และได้ใช้เครื่องเพื่อท าการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

เทคโนโลยีการ
เก็บรักษา
สินค้าและ
สินค้าคงคลัง 

   
 

 
 

นักศึกษาได้องค์ความรู้จากกการค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อไป
ท าการต่อยอดในวิชาวิจัยหรือโครงงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาสินค้าและใช้ในการก ากับ
ควบคุมดูแลสินค้าที่อยู่ในคลัง 

การจัดการ
ต้นทุนโลจี
สติกส์ 

   
 

 
 

นักศึกษาได้องค์ความรู้จากกการค้นคว้าด้วยตัวเองจาก
สถานประกอบการจริงเพื่อไปท าการต่อยอดในวิชาวิจัยหรือ
โครงงานอื่น ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาสินค้า
และใช้ในการก ากับควบคุมดูแลสินค้าที่อยู่ในคลัง 

ธุรกิจและ
การค้าระหว่าง
ประเทศ 

 
 

  
 

 
 

นักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์จากกรณีศึกษา โดย
ท าการวิเคราะห์ธุรกิจ ว่าใช้ทฤษฎีอะไรให้ธุรกิจก้าวสู่ธุรกิจ
ระหว่าง จึงท าให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจทฤษฎีง่ายมาก
ยิ่งขึ้น  

การเงินและ
การลงทุน
ระหว่าง
ประเทศ 

 
 

  
 

 
 

นักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าค่าเงินบาท
เมื่อเทียบค่าเงินในสกุลต่าง ๆ ที่ เป็นปัจจุบัน จึงท าให้
นักศึกษามีความรู้และเข้าใจทฤษฎีรวมถึงในเข้าไปลงทุนใน
ตลาดทุน 

 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. หลักสูตรประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา

ตามกรอบ TQF และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็น
ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ  

1.1 กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) 
1.2 กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาอาชีพ (life and career skills) 
1.3 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation 
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skills) 
1.4 กลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี (information, media and 

technology skills) 
2. หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอยู่ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดแผนการเรียน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
3.1 กลุ่มวิชาหลัก หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

1-4 ซึ่งท าการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ และศึกษาในรายวิชา
การศึกษาทั่วไป 

3.2 กลุม่ทักษะชีวิตและอาชีพ หลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
3.2.1 หลักสูตรกิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิ

สติกส์ ณ บริษัท บุษยาธร พืชพล จ ากัด และ บริษัท เอ็น 
เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตตลับลูกปืน
ส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมนิทรรศการ Asia 
Warehousing Show 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 

3.2.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 
ซึ่งจัดโดยศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559 

3.2.3 หลักสูตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2559 

3.2.4 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ของ
บริษัท สยามคูโบต้า แม่สอด โดยเป็นการบูรณาการการ
เรียนการสอนในรายวิชาการจัดการตลาดและการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ โดยให้นักศึกษาฝึกการสร้างการสื่อสาร
การตลาดทาง Social Media Network เมื่ อวันที่  25 
กันยายน 2559 
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3.2.5 กิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 
23-26 มกราคม 2560 ณ บริษัท โอสถสภา จ ากัด, บริษัท 
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และ สถานีบรรจุและแยก
สินค้ากล่อง ลาดกระบัง 

3.2.6 หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
ก าร เรี ย น รู้ ใน ศ ต ว ร รษ ที่  21 “ก า ร พั ฒ น าทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การ
ท างาน” วันที่ 11 มีนาคม 2560  

3.2.7 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนใน
สถานศึกษา เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสิทธิ
ประโยชน์ในการเบิกใช้ พ.ร.บ.เมื่อประสบอุบัติเหตุทางรถ 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

3.3 กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
3.3.1 หลักสูตรจัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในกิจกรรมแม็คโครและ

นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.2559 ระว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 
2559 โดยหลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันจ านวน 3 ทีม 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 ทีม 

3.3.2 หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นและภาคธุรกิจในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่  30 
มกราคม 2560 ในงานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี 2560 มีจ านวนกลุ่ม
งานวิจัยที่น าเสนอท้ังสิ้น 14 กลุ่มงานวิจัย ได้แก่ 

 
ที่ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย 
1 การศึกษาการจัดการซัพพลายเชนของธรุกิจ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรณีศึกษา โกดังเบลว-โบว์ 
การเกษตร 

นายอรรถพล กันทา 
นายรังสิมันต์ ผิวเลิศ 
นางสาวอภิญญา เป็งมอย 

2 การศึกษาแนวทางการจัดส่งจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์
สู่ตลาดต่างประเทศกรณีศึกษา แฟนจิ้งหรีด
ฟาร์ม (ฟาร์มจิ้งหรีด) 

นางสาวจันทร์นภา วังสิงห์ 
นางสาวสุนิษา ปู่ลมด ี

3 การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเกบ็สินค้าโดยใช้
หลักการ ABC Analysis กรณีศึกษา : บริษัท

นางสาวพิชญา กาญจนคงคา 
นางสาวกุลนิตย ์กาญจนคงคา 
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มุกดา มาร์เก็ต จ ากัด นางสาวปาริชาติ ปันต ิ
4 การศึกษาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรส่งออกในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
นางสาวอรพิน ตาเสนา 
นายอนวุัต ตาเสนา 
นางสาวพนิดา โกสุมพันธุ ์

5 แนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวในเขตพื้นที่ 5 อ าเภอ
ชายแดนจังหวัดตาก 

นายมะรุเดช ปิตยิงยุทธ ์
นายพงศกร ใจด ี
นายญาณวุฒิ กันทะวงษ ์

6 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดแม่สอดทงเฮงฮวดขนส่ง อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

นายกิตตธิัช ชาติสุทธิ ์
นายชิษณุพงษ์ ตระกูลแห 
นายพรภวิษย์ ใจด ี

7 การจัดเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยและ
ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานตี้นแบบ
ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 

นายวจิักษณ์ แสนจุ้ม 
นายจกัรกฤษณ์ พิมพ์ครู 
นายสงกรานต์ การะยม 

8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
ภายในโรงงานอัมรินทร์คอนกรีต ต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

นางสาวฐิติมา จันทระ 
นางสาวพิทยารัตน์ ออมใจ 
นางสาวนิภา แก้วโชน 

9 แนวทางการลดความสูญเสียในอุตสาหกรรม
การผลิตถุงเท้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตถงุเท้า 
V.C.Sock 

นายอานนท์ สินยา้ง 
นางสาวพรพิมล ธรรมสนธิเจริญ 
นางสาวสุพรรษา วงศ์ศิริกรกุล 

10 แนวทางพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ของ
วิสาหกจิชุมชน อ าเภอแม่ระมาด จังหวดัตาก 

นางสาวณัฏฐินิชา ฉิมยง 
นางสาวชัญญานุช คีรีวิชิต 
นางสาวสุธิดา ศิริวัฒน์วารี 

11 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือกาแฟสดใน
พื้นที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

นายอดิศร เรียนทับ 
นายวิรัตน์ กาวิละ 
นางสาวเดือนฉาย หมื่นสุรินทร์ 

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร
นวดแผนไทยของผู้ใช้บริการในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

นางสาวสกาวรัตน์ จันกิน 
นางสาวขนิษฐา อุดเรือน 
นางสาวเจนจิรา ขวัญพงษ ์

13 การศึกษากิจกรรมโลจิสตกิส์ของวิสาหกจิ
ชุมชนอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กรณีศึกษา 
ผลิตภัณฑ์บันไดมหัศจรรย์ กลุ่มประดิษฐ์
เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ 

นางสาวกาญจนา ฝั้นไชย 
นางสาวอัญชลี รินระดา 
นางสาวจีรวัฒน ์ทองแกว้ 

14 แนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกทอ้งถิ่น 
กรณีศึกษาร้านป้าค า ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

นายวิทยา บุรีเทพ 
นางสาวศิริพร ปะละเขยีว 
นางสาวคุลิกา สุขแกว้ 

 
3.3.3 จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ ซึ่งจัดโดยฝ่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพ งเพชร แม่ สอด  ใน งานนิ ท รรศการวิช าการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี 2560 
จ านวน 3 กลุ่มงานวิจัย คือ 
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ที่ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย 
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร

นวดแผนไทยของผู้ใช้บริการในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

นางสาวสกาวรัตน์ จันกิน 
นางสาวขนิษฐา อุดเรือน 
นางสาวเจนจิรา ขวัญพงษ ์

2 การศึกษากิจกรรมโลจิสตกิส์ของวิสาหกจิ
ชุมชนอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กรณีศึกษา 
ผลิตภัณฑ์บันไดมหัศจรรย์ กลุ่มประดิษฐ์
เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ 

นางสาวกาญจนา ฝั้นไชย 
นางสาวอัญชลี รินระดา 
นางสาวจีรวัฒน ์ทองแกว้ 

3 แนวทางการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกทอ้งถิ่น 
กรณีศึกษาร้านป้าค า ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

นายวิทยา บุรีเทพ 
นางสาวศิริพร ปะละเขยีว 
นางสาวคุลิกา สุขแกว้ 

 
 

3.3.4 กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชาธุรกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ วิทยากรโดยคุณภัทร ทางพัฒนกุล กรรมการ
ผู้ จัดการบริษัท  Thang Pattana Rubber Land จ ากัด 
และกรรมการผู้จัดการบริษัท B&D Clinic จ ากัด เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2560 

3.4 กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  โดยหลักสูตรได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

3.4.1 หลักสูตรได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะทางการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการใช้
ซอฟแวร์ประยุกต์ในทางธุรกิจ โดยใช้ MS-Office อีกทั้งยัง
เป็ น การเตรียมความพร้อมต่ อการสอบมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของทาง
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 

3.5 หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้าง
ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรม
สันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ
ในพ้ืนที่ ได้แก่  

3.5.1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา โดย
ในช่วงเช้าได้ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณที่ว่า
การอ าเภอแม่สอด จากนั้นร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัด
หนองบัวบูรพา เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สร้า ง
จิตส านึกที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เมื่อวันที่ 



22 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

15 กรกฎาคม 2559 
3.5.2 นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจ าปี

การศึกษา 2559 และร่วมท าบุญ ณ วัดพระธาตุดอยหัว
ฝาย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 

3.5.3 นักศึกษาร่วมกิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์การออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 เพ่ือแสดงพลัง
ของการเป็นท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 

3.5.4 หลักสูตรจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีโลจิสติกส์ เพ่ือ
เสริมสร้างสุชภาพอนามัยและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 

3.5.5 หลักสูตรจัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการท าความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเป็น
ครอบครัวเดียวกัน และเพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึง
บทบาททางด้านการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่ างๆของทางโปรแกรมวิชา รวมทั้ งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างคณาจารย์และ
ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 

3.5.6 นักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมแปรอักษรในพิธีถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2559 

3.5.7 นักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ในกิจกรรม
เปิดรั้วโรงเรียนสรรพวิทยาคม Open House 2016 โดยได้
น าทั้งสื่อโปสเตอร์ สื่อดิจิตอล และชุดอุปกรณ์โฟล์คลิฟท์
จ าลองให้นักเรียนได้ทดสอบและเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ท างานของรถโฟล์คลิฟท์ รวมทั้งเป็นการแนะแนวหลักสูตร
การจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ
วิชาการ เพ่ื อ เป็ นแนวทางในการเลื อกศึกษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

3.5.8 นักศึกษาเข้าร่วมพิธีท าบุญวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดยส่งเสริมให้
แต่งกายด้วยชุดไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
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4. จากการประเมินในปีการศึกษา 2558 พบว่า การจัดกิจกรรมในกลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจ านวนน้อยต้องปรับปรุง ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
4.1 ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย

เพ่ิมเกณฑ์ประเมินด้านการมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 3/2558 ซ่ึงด าเนนิการเปน็ท่ีเรยีบร้อยแลว้ 

4.2 หลักสูตรเขียนแผนโครงการ/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ที่เน้นด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลมา
จากการปรับปรุงกระบวนการเมื่อรอบการประเมินปีการศึกษา 
2558 คือ โครงการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สู่ความ
เป็นเลิศ กิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่นและภาคธุรกิจในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
โดยจัดกิจกรรมขึ้น เมื่ อวันที่  30 มกราคม 2560 ในงาน
นิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ประจ าปี 2560 

4.3 หลักสูตรจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม/แข่งขันเพ่ือเพ่ิมทักษะ
ด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ เข้าร่วมอบรมและแข่งขันในกิจกรรมแม็ค
โครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.2559 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวาระการ
ประชุมครั้งที่ 9/2559 พบว่า ในกระบวนการที่ 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้อาจารย์สามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
สอนได้ ที่ทางหลักสูตรท าจัดขึ้นเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสาขาด้วยกันเองเท่านั้น  ดังนั้นองค์ความที่ได้จะจ ากัดอยู่ในและ
ระหว่างบุคคลกรในหลักสูตรเท่านั้น ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีการจัดอบรม
หรือเข้าร่วมอบรมในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในคณะฯ 
และระหว่างคณะฯจึงจะได้องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายจากเดิม และยัง
พบว่าในกระบวนการที่ 3. หลักสูตรและอาจารย์จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดท า มคอ.3 
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มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 นั้นจะสังเกตุได้ว่ามีการบูรการณ์ในการเรียนการสอน 
ทั้งในวิชาหลัก, ทักษะชีวิตและอาชีพ , ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม , 
ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและคอบคุมรายวิชาที่ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่มีรายวิชาไหนที่มีการบูรณาการ
ทักษะครบทุกด้าน ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 จึงต้องมีการก าหนดและ
วางแผนรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาให้มีการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครบทุกด้าน 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 พบว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ขั้นการ
วางแผนจนถึงการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมทั้งมีกิจกรรมใน
การพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจ านวนมาก แต่
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มทักษะ โดยเฉพาะในกลุ่มทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญมาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ พบว่า กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีจ านวนน้อยที่สุดเพียง 1 กิจกรรม ดัง
ตาราง  

กลุ่มทักษะ จ านวนกิจกรรม 
กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4 
กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 1 
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 7 

     
  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 

หลักสูตรในที่ตั้ง 
     ในปีการศึกษา 2559 “หลักสูตรได้เสนอการวางแผนการบูรณาการการ
สอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
     1. โดยการให้อาจารย์ผู้สอนได้น าการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มา
ใช้ในการเรียนการสอนมายิ่งขึ้น โดยให้เน้นไปที่ทักษะการเรียนรู้ 4 กลุ่มหลัก 
คือ กลุ่มวิชาหลัก กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาอาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และกลุ่มทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี 
     2. ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากบางรายวิชาในหลักสูตรควรได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่ง
ปฏิบัติงานจริง จะสามารถท าให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีในชั้นเรียนได้ และ



25 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

เข้าใจวิธีการใช้งานได้ 
     3. ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงการ เพ่ือรองรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 
4 กลุ่ม เพื่อตอบสนองให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการคิดและแก้ไข
ปัญหา และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได”้ 
      ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลปีที่แล้วโดยมีการวางแผนและก าหนดรายวิชาที่จะต้องมี
การบูรณาการจ านวน 11 รายวิชา ได้แก่  
1) การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์  
2) การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น  
3) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4) การน าเข้าและส่งออก  
5) ความรู้พ้ืนฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
6) คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจีสติกส์  
7) มาตรฐานโลจิสติกส์ 
8) เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง  
9) การจัดการต้นทุนโลจีสติกส์  
10) ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ  
11) การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 5 รายวิชา เป็น 11 
รายวิชา โดยทางหลักสูตรได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 
2560 ให้มีความสอดคล้องกับการบูรณาการการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
จากรอบการประเมินในปีการศึกษา 2558 พบว่า การจัดกิจกรรมใน

กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจ านวนน้อยต้องปรับปรุง ซึ่งในรอบ
การประเมินปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

1. ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเพ่ิม
เกณฑ์ประเมินด้านการมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 
3/2558 ซ่ึงด าเนนิการเปน็ท่ีเรยีบร้อยแลว้ 

2. หลักสูตรเขียนแผนโครงการ/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ที่เน้นด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลมาจาก
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

การปรับปรุงกระบวนการเมื่อรอบการประเมินปีการศึกษา 2558 
คือ โครงการพัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
และภาคธุรกิจในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยจัด
กิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ในงานนิทรรศการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ประจ าปี 2560 

3. หลักสูตรจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม/แข่งขันเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านโล
จิสติกส์ ได้แก่ เข้าร่วมอบรมและแข่งขันในกิจกรรมแม็คโครและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจ าปี 
พ.ศ.2559 

4. และจากการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้การ
ปรับปรุงมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลักสูตรจึงก าหนดแผนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมในกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้กับ
นักศึกษา ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ ระบบบริหาร

จัดการคลังสินค้า WM3 
1.2 กิจกรรมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS 
1.3 จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและแข่งขันในโครงการ MOS 

OLYMPIC 2018 
1.4 จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา 

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลค า) ระดับ 1 
1.5 เสนอโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการจ าลองแบบปัญหา

ระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ ในงบประมาณ 2561 
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องค์ประกอบ  4  อาจารย์ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
4.1 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (กรณีหลักสูตรไม่มี
การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปีที่ประเมิน 
ให้ข้ามประเด็นนี้ไป 
อ้างอิง : ศ.นพ.วุฒิชัย ธนา
พงศธร 29-30 ม.ค.2560) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน โดย
แบ่งเป็นหลักสูตรในที่ตั้งไม่น้อย
กว่า 5 คน และหลักสูตรนอก
ที่ตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.
ก าหนด 

4.1.2 ระบบการบริหาร
อาจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
จ านวนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและทุกคนคงอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
(อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ภาระงานที่เหมาะสม ชัดเจน 
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน) 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความก้าวหน้าด้านต าแหน่ง
ทางวิชาการและการศึกษาที่
สูงขึ้น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

4.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

4.1.1 ระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการก าหนด
คุณวุฒิในการรับสมัครอาจารย์ และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระเบียบทางมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
ระบบการรับอาจารย์ 
1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการหลั กสูตร และ
น าเสนอคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการประกาศรับ
สมัคร  

2 หลักสูตรน าเสนอรายชื่อกรรมการคัดเลือกซึ่งมาจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่ออกข้อสอบและ
ตรวจข้อสอบข้อเขียนภาค ข สอบสัมภาษณ์และสอบสอน  

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งออกข้อสอบข้อเขียน แล้ว

น าส่งงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ เพ่ือรวบรวมและจัดท า
ข้อสอบคัดเลือก 

5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัคร และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

6 มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข และ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข พร้อมทั้งประกาศ
วันสอบสัมภาษณ์และสอบสอน 

7 คณะกรรมการสอบคัดเลือกด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และสอบ
สอนโดยกรรมการแต่ละคนให้คะแนน และเลขานุการรวบรวม
คะแนน สรุปคะแนนที่ได้น าส่งมหาวิทยาลัย 

8 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
ตามกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10 น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  
2 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะและคณะ

น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้ งให้ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลและเสนอต่อ มหาวิทยาลัยน าเสนอ
ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้หลักสูตรจัดท าสมอ. 08 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภาอนุมัติ) 

4 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลที่มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณา
ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะ ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ตามแบบ รายงาน สมอ. 08 น าเสนอต่อคณะคณะน าเสนอ 
สมอ. 08 ต่อ มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติและเสนอ สกอ.เพ่ือ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน  

5 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
ตามกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6 น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 จึงไม่มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ตามที่ มหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2559 วันที่  21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 และเริ่มใช้ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

 
 
 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
    ในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เพ่ิมเติมการพิจารณา
คุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ด้วยเพื่อเป็นการรองรับ
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
    เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ 
    นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง อย่างน้อยคนละ 1 รายการ ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้  

  4.1.2 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

4.1.2 ระบบการ
บริหารอาจารย์ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
1 หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
2 หลักสูตรมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ 
3 ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา

ละ 2 ครั้ง 
4 ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการการ

บริหารอาจารย์   
5 ทบทวนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการ

บริหารอาจารย์ 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ดังนี้     
1 หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ และมอบหมาย

ภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละคน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 

2 ประชุมพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และ
จัดแบ่ งรายวิชาสอนให้ ตรงกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละคน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 

3 หลักสูตรก ากับติดตามการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จากการที่หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยและตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการ 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

4 ผลการส ารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

บริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังตาราง 
 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

4.26 มากที่สุด 4.48 มากที่สุด 
 

ทั้งนี้ตลอดปีการศึกษาไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก 
 

5 ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหาร
อาจารย์ เรื่องการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือ
ปรับป รุ งกระบวนการฯ  ในการประชุ มครั้ งที่  7/2559 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
- ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (ทั้งในที่ตั้ง

และนอกที่ตั้ง) ครบตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ก าหนด ไม่มีอาจารย์ท่านใดลาออก   

- หลักสูตรด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา
แต่ละหมู่เรียน ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน 

1. อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 5617206 

2. อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 5717206, 5717207 
3. อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา 5817206 
4. อ.สาวิตรี พรหมรักษา 5817207 
5. อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 5917204 
6. อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 5917205 

 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษา หมู่เรียน 

1.  อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 5657201, 5657202, 5957202 
2.  อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 5757203 
3.  อ.น้ าฝน สะละโกสา 5757204 
4.  อ.ภัคพล รื่นกลิ่น 5857203 
5.  อ.สุธิดา ทับทิมศรี 5857202 

 
 



32 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
จากการประชุมครั้งที่ 3/2559 พบว่า ระบบการบริหารอาจารย์

ยังขาดกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

จากการประชุมครั้งที่ 7/2559 พบว่า 
1. การก าหนดบทบาทหน้าที่และการมอบหมายภาระหน้าที่

เป็นไปตามความเหมาะสมตรงตามความรู้ความสามารถของ
อาจารย์แต่ละคน 

2. การจัดแบ่งรายวิชาสอนมีความเหมาะสมทั้ง 2 ภาคการศึกษา  
3. อาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร 10 ท่ าน  มีผลงานวิชาการ 

(บทความวิชาการ/บทความวิจัย ) ที่ได้ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือวารสาร ครบตาม
ข้อก าหนด ขาดอีก 1 ท่านที่ยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ แต่สามารถ
มีผลงานตีพิมพ์ได้แล้วในปี พ.ศ.2560 

4. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการประเมิน 2 ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ 1 หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2559 และครั้งที่ 2 หลังสิ้น
ภาคการศึกษา 2/2559 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
การประเมินครั้งที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยจากการประเมินอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และพบประเด็นส าคัญ
จากการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะในเรื่องห้องปฏิบัติการ/อาคารปฏิบัติการ และพ้ืนที่ส าหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สนทนา ซึ่งหลักสูตรจะด าเนินการ
ปรับปรุงในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

การประเมินครั้งที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยจากการประเมินอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งเพ่ิมมาก
ขึ้นจากการประเมินในครั้งที่ 1 เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับปรุงตาม
ประเด็นสภาพแวดล้อมการท างาน โดยหลักสูตรได้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งได้อาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ พร้อม
ทั้งชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม และมีอาคารสถานที่เป็นของหลักสูตรเอง 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
หลักสูตรเพ่ิมกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการ ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดย คัดเลือก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2559 จากการ
ลงคะแนนเสียงของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยผลการคัดเลือกดังนี้ 

หลักสูตรในที่ตั้ง ได้แก่ อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง ได้แก่ อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี  
นอกจากนี้สร้างบรรยากาศในการท างานแบบครอบครัว ทั้ง

หลักสูตรในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
  หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ทั้งหลักสูตรในที่ตั้งและนอก
ที่ตั้ง มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการเรียนการสอน ปรับปรุงแก้ไขโดยหลักสูตร
เสนอข้อมูลไปยังผู้ บริหารเพ่ือขออาคารปฏิบัติการ เนื่ องจาก
ห้องปฏิบัติการเดิมที่ใช้งานอยู่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใช้งาน
ชั่วคราว อีกทั้งหลักสูตรได้จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบ
ปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
พ้ืนที่และอาคารเพ่ือบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารได้มี
ความเห็นชอบในข้อเสนอ โดยได้จัดอาคารที่มีอยู่เดิมแต่ไม่ได้ใช้งาน ให้
ปรับปรุงเป็นอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
ซึ่งแล้วเสร็จและใช้งานได้ในภาคการศึกษาที่ 2 ส่งผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยที่
เพ่ิมข้ึนด้วย 

และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ รวมทั้งสิ้น 16 ผลงาน ซึ่งมากขึ้นกว่าเมื่อปีการศึกษา 2560 ถึง 
12 ผลงาน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

4.1.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

4.1.3 ร ะ บ บ ก า ร
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1 หลักสูตรมีแผนพัฒนาตนเอง เช่น การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การท าผลงานทางวิชาการ การ
เข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ  

2 หลักสูตรประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3 คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนและงบประมาณการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ 
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดหาการอบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้อง 

หรือจัดท าผลงานทางวิชาการ และด าเนินการขอทุนหรือขอ
อนุญาตไปพัฒนาตนเอง 

5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการรายงานผลการพัฒนาตนเอง
ต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
ตามกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

7 น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ดังนี้ 

หลักสูตรก าหนดแผนพัฒนาตนเอง โดยได้ก าหนดแผนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ แผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รวมถึง
ตัวชี้วัดในการท าผลงานทางวิชาการ การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
ปี พ.ศ.ที่ครบ

ก าหนด 
ปี พ.ศ.ที่ 

จะขอต าแหน่งฯ 
1 อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 2558 2561 
2 อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 2558 2561 
3 อ.น้ าฝน สะละโกสา 2560 2561 
4 อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 2560 2561 
5 อ.ภัคพล รื่นกลิ่น 2561 2561 
6 อ.บัณฑิต ศรีสวสัดิ ์ 2561 2561 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

7 อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 2561 2561 
8 อ.สุธิดา ทับทิมศร ี 2562 2562 
9 อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา 2564 2564 
10 อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ ์ 2564 2564 
11 อ.สาวิตรี พรหมรักษา 2569 2569 

 

การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 

แผนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ ปี พ.ศ.ที่จะเข้าศึกษาต่อ 

1 อ.สุธิดา ทับทิมศร ี (ก าลังศึกษา) 
2 อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา 2561 
3 อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ ์ 2561 
4 อ.ภัคพล รื่นกลิ่น 2561 
5 อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 2562 
6 อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 2562 
7 อ.บัณฑิต ศรีสวสัดิ ์ 2563 
8 อ.น้ าฝน สะละโกสา 2563 
9 อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 2564 
10 อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 2564 
11 อ.สาวิตรี พรหมรักษา 2565 

 

การท าผลงานทางวิชาการ 

หลักสูตรได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนท าผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีปีการศึกษา 2559 มีผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 
17 ผลงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ที่ ชื่อบทความ/งาน

สร้างสรรค ์
ชื่อวารสาร 

วนั เดือน ปีที่
ตีพิมพ์ 

อาจารย์ผู้น า
เสนอผลงาน 

1 การประยกุต์ใช้ ERP 
OPEN SOURCE ใน
งาน  โลจิสติกส ์

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 

22-24 พฤศจิกายน 
2559 

อ.ธนสิทธิ  
นิตยะประภา 

2 การจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนของ
อุตสาหกรรมปาล์ม
น้ ามันขั้นต้นในเขต
พื้นที่ชายแดนจังหวัด
ตาก 

วารสารศรีวนาลยัวิจยั 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี
 

22-24 พฤศจิกายน 
2559 

อ.ภัคพล  
รื่นกลิ่น 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

3 การประยกุต์ใช้
หลักการ 7R ทางโลจิ
สติกส์เพื่อวางแผนการ
ลงทุนส่วนบุคคล 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมย์ 

22-24 พฤศจิกายน 
2559 

อ.ธนวิทย์ 
ฟองสมุทร์ 

4 การจัดการโลจิสติกส์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 
 

22-24 พฤศจิกายน 
2559 

อ.พัชรมณฑ์ 
อ่อนเชด 

5 การศึกษาห่วงโซ่
อุปทานของขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครแม่สอด 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

22 ธันวาคม 2559 อ.สุธิดา  
ทับทิมศรี 

6 ระบบติดตาม
ยานพาหนะในการ
ขนส่งสินค้า 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภฏัวิจยั 
ครั้งที่ 4 (Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.บัณฑิต  
ศรีสวัสดิ ์

7 โอกาสดา้นการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภฏัวิจยั 
ครั้งที่ 4 (Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.น้ าฝน  
สะละโกสา 

8 แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้า 
กรณีศึกษาบริษัทนิค
แลนด์เทรดดิ้ง จ ากัด 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภฏัวิจยั 
ครั้งที่ 4 (Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.ธัชชัย  
ช่อพฤกษา 

9 การบริหารจัดการโลจิ
สติกส์เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภฏัวิจยั 
ครั้งที่ 4 (Proceedings)  

22 ธันวาคม 2559 อ.สุธิดา  
ทับทิมศรี 

10 การจัดการต้นทุนโลจิ
สติกส์ 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
(Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.ธนสิทธิ  
นิตยะประภา 



37 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

11 การจัดซ้ือและการ
จัดหา 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
(Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.บัณฑิต  
ศรีสวัสดิ ์

12 การพัฒนาการจัดการ
โซ่อุปทานส าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
(Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.พศวีร์   
ศิริสราญ
ลักษณ ์

13 พัฒนาการของโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศ 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 
(Proceedings) 

22 ธันวาคม 2559 อ.สาวิตรี 
พรหมรักษา 

14 ศึกษาการจัดการโซ่
อุปทานผลิตภัณฑ์
ชุมชนข้าวเกรียบหนอง
บัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

22 ธันวาคม 2559 อ.พัชรมณฑ์ 
อ่อนเชด 

15 แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่รับมอืสา
ธารณภัยทางธรรมชาติ 
พื้นที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

22 ธันวาคม 2559 อ.น้ าฝน  
สะละโกสา 

16 การแก้ไขปัญหาทักษะ
ด้านการจดจ าและการ
อธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ทางโลจิสติกส์
ของนักศึกษาดว้ย
กระบวนการเรียนรู้
ค าศัพท์ด้วยภาพ ใน
รายวิชาเทคโนโลยีการ
ขนส่ง 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

22 ธันวาคม 2559 อ.ธนวิทย์ 
ฟองสมุทร์ 

การเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมจ านวนคร้ัง 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

1. อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา 13 

2. อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 14 

3. อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 9 

4. อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 9 

5. อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 9 

6. อ.สาวิตรี พรหมรักษา 8 

7.อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 16 

8.อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด 17 

9.อ.น้ าฝน สะละโกสา 18 

10.อ.ภัคพล รื่นกลิ่น 10 

11.อ.สุธิดา ทับทิมศรี 11  
  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 

   หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือท าการประเมินกระบวนการ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2559 พบว่า 
        1. ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอายุ
งานครบก าหนดและสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ จ านวน 6 คน 
และยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรจะต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ทั้ง 6 ท่าน ท าผลงานทางวิชาการโดยการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน ต ารา และผลงานวิจัย เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการเมื่อมีอายุการ
ท างานตามก าหนด ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 5 ท่าน อายุการ
ท างานยังไม่ถึงเกณฑ์ แต่หลักสูตรก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
        2. การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก พบว่าในปีการศึกษา 
2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงจากปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่
มีอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนด
แผนการเข้าศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านไว้ด้วย 
        3. การท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ิมมากขึ้นจากปีการศึกษา 2558 จากเดิม 4 
เรื่อง เป็น 17 เรื่อง ในปีการศึกษา 2559 
        4. การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ทั้ง 11 คนมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 
และมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรจัดท าข้อมูล/แหล่งการฝึกอบรมสัมมนา 
หรือศึกษาดูงาน หรือมีปฏิทินข้อมูลการฝึกอบรมฯ ต่าง ๆ เพ่ือให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตรวจสอบและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
และมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรจัดท าข้อมูล/แหล่งการฝึกอบรมสัมมนา 
หรือศึกษาดูงาน หรือมีปฏิทินข้อมูลการฝึกอบรมฯ ต่างๆ เพ่ือให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตรวจสอบและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
        5. มีงบประมาณในการสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
1. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน เริ่มต้น

เขียนเอกสารประกอบการสอนและต ารา โดยคัดเลือกรายวิชาที่
ตนเองสอนอยู่ประจ าและมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด โดยอาจารย์
ทั้ง 11 ท่านได้ด าเนินการเขียนเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชา รายละเอียดตารางต่อไปนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร เอกสารประกอบการสอน 
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ ์ การน าเข้าและการส่งออก 
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ บัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส ์
อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ ความรู้พื้นฐานโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 
อ.ธัชชัย ชอ่พฤกษา ระบบการผลิตแบบลีน 
อ.สาวิตรี พรหมรกัษา ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด ความรู้พื้นฐานโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 
อ.น้ าฝน สะละโกสา การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
อ.สุธิดา ทับทิมศรี การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 
อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
อ.ภัคพล รื่นกลิ่น การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสมัพันธ์ในงานโลจิสติกส์ 

 
2. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

โดยในปีการศึกษา 2559 อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี ได้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
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  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ที่ขอทุนวิจัยจ านวน 3 

เรื่อง จากการปรับปรุงในปีการศึกษา 2558  
2. ในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 1 คน 
ได้แก่ อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี โดยศึกษาต่อสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็น
การศึกษาต่อในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร 
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