
 
 

 
 

03 

 
 

แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนและ 

องค์ประกอบ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ฉบบั 01) 

 
ชื่อตัวบ่งชี ้ ชื่อหลักสูตร (คะแนน) 

เทคโนโลย ี
การจัดการโลจิสติกส ์

หน้า  หน้า   

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร -    
 5.1.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 3 คะแนน 2     
 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ 

- - -    

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 4 คะแนน 4 -    
 5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรยีนการสอน 

3 คะแนน 
 

14 -    

 5.2.3 การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ท่ีมีการ บรูณาการกับการวจิัย     การบริการ
วิชาการ ทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 คะแนน 17 -    

5.3 การประเมินผู้เรียน  
  5.3.1 การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 คะแนน 
 

21 -  -  

  5.3.2 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนักศึกษา 

3 คะแนน 
 

25 -  -  

  5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรยีน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 

3 คะแนน 
 

26 -  -  

5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - -  -  

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 คะแนน 28     

 
 
 

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  25 ตลุาคม  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 อาคาร 14 
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หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร  

5.1.1    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.1.1 การ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชา
หลักสูตร ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรเสนอขออนุมัติโครงการตาม
ขั้นตอนของหลักสูตร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับการพัฒนา

หลักสูตร 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตร 
5. ด าเนินการร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 โดยเพ่ิมสาระวิชา 

กิจกรรม โดยยึดตามความต้องการของผู้เรียนและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
7. ด าเนินการวิพากษณ์หลักสูตร 
8. เสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของคณะ 
9. เสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
10. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
11. เสนอสภาวิชาการ 
12. เสนอสภามหาวิทยาลัย 
13. เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
14. ประกาศใช้หลักสูตร 
15. จัดท ารายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
16. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
17. เมื่อสิ้นภาคเรียน ให้รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.

5)  
18. สิ้นปีการศึกษาให้รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.

7) 
19. ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  20. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวนผลการด า เนินงานตาม
กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้    

1. หลักสูตรด าเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดท าร่าง มคอ.2 ฉบับปรับปรุง โดยเป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับ
ปรับปรุง ปี พ.ศ.2559 

2. หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และด าเนินการ
วิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 

3. สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 เดือน เมษายน 
พ.ศ. 2559 

4. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 
4/2559 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 

6. เริ่มใช้หลักสูตร ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559 
7. หลักสูตรได้ด า เนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา ดังแสดงได้ในตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2555) กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโล
จิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ในภาคผนวกท้ายเล่มรายงาน 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
     จากการประเมินพบว่า กระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรนั้น หลักสูตรยังชาดกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งของหลักสูตรนอก
ที่ตั้ง ซึ่งอาจจะท าให้กระบวนการวิพากษ์หลักสูตรนั้นขาดความเข้มข้น
และขาดข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
จากในพ้ืนที่ของอ าเภอแม่สอด อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีความเห็น
ร่วมกันว่าหากมีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้ งต่อไป ควรจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากพ้ืนที่ทั้งสอง คือ จากทั้งพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
และจากพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับบริบทของทั้งสองพ้ืนที่ 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินดังนี้ 
     หลักสูตรด าเนินปรับปรุงกระบวนการการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร โดยก าหนดให้มีกรรมการฯจากพ้ืนที่ทั้งอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป เพ่ือสร้างความเข้มข้นและสร้างหลักสูตรที่มีความแข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพที่สามารถรองรับต่อบริบทการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของทั้ง
สองพ้ืนที ่

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
5.2.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน

ที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมีความรู้และความช านาญในเนื้อหา
รายวิชาที่สอนโดยค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และ
ผลงานวิชาการของผู้สอน  

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา 
3. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยังคณะ เพ่ือจัดท าตาราง

เรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับผู้สอน 
4. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าประมวล

การสอนรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ทุกรายวิชา  ส่งก่อนเปิดภาคเรียน 
และมีการน า มคอ.3 มคอ.4 ไปเผยแพร่ให้นักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึง
เนื้อหาสาระต่างๆที่จะท าการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ในภาคเรียนนั้น 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

6. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
การก าหนดผู้สอนในภาคเรียนต่อไป 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
     หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. ก าหนดผู้สอนที่มีความเหมาะสมตรงตามความเชี่ยวชาญใน
รายวิชา  
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรในที่ตั้ง 
 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
รายวิชาท่ีสอน ความช านาญ/เชี่ยวชาญ 

อ.ธนสิทธ ิ การออกแบบระบบ
คลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้า 

ผู้ สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้ าน
คลั งสินค้ าและศูนย์กระจาย
สินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบใน
รายวิชานี้มาโดยตลอด 

เทคโนโลยีการเก็บรักษา
สินค้าและสินคา้คงคลัง 

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และมี
งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการ
ท างานด้านสินค้าคงคลัง มีการ
พยากรณ์ยอดขาย ยอดผลิต  

การจัดการต้นทุน        
โลจสิติกส ์

ผู้สอนมีประสบการณ์ทางด้าน
บั ญ ชี ต้ น ทุ น  แ ล ะ มี ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับวิชาบัญชี 

อ.บัณฑิต การจัดการตลาดและ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

ผู้ สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้ าน
การตลาดและการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ และเป็นผู้รับผิดชอบใน
รายวิชานี้มาโดยตลอด 

การบัญชีการเงินส าหรับ 
โลจสิติกส ์

ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้านการ
ท าบัญชี และมีประสบการณ์การ
ท างานทางด้านการบัญชี 

การวิจัยการด าเนินงาน
เบื้องต้น 

ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน
การท างานวิจัย และมีการท า
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

อ.ธงเทพ ความรู้พื้นฐานโลจสิติกส์
และโซ่อุปทาน 

ผู้ สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้ าน
ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน และเป็นผู้รับผิดชอบใน
รายวิชานี้มาโดยตลอด 

ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์
ทางธุรกิจ 

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฏีต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการ
บริหาร 

การจัดการโซ่อุปทาน
เชิงกลยุทธ์ 

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เชิงกล
ยุทธ์โลจิสติกส์มาปรับใช้และ
ทดลองผลในสถานประกอบการ 
ซึ่งท าให้เกิดความช านาญในการ
เข้าใจถึงกลยุทธ์ต่างๆได้มาก 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

กฎหมายเกี่ยวกับ        
โลจสิติกส์และการค้า
ระหว่างประเทศ 

ผู้สอนมีความรู้และความถนัด
ตรงทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ 
โลจิสติกส์และการค้าระหว่าง
ประเทศ 

อ.ธัชชัย คณิตศาสตร์และสถติิ
ส าหรับโลจสิติกส ์

ผู้สอนมีคุณวุฒิทางด้านปริญญา
ตรีเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความรู้
ตรงทางด้านคณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรับโลจิสติกส์ 

การวางแผนอุปสงค์และ
สินค้าคงคลัง 

ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้านการ
วางแผนอุปสงค์และสินค้าคง
คลัง และเป็นผู้รับผิดชอบใน
รายวิชานี้มาโดยตลอด 

ระบบการผลิตแบบลีน ผู้สอนมีความรู้ ความถนัดตรง
ทางด้านระบบการผลิตแบบลีน 
และผู้สอนมักจะมีงานวิจัยเรื่องนี้
อยู่เสมอ 

มาตรฐานโลจสิติกส ์ ผู้ สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้ าน
มาตรฐานโลจิสติกส์  และเป็น
ผู้รับผิดชอบในรายวิชานี้มาโดย
ตลอด 

อ.พศวีร์ ประกันภัยใน
อุตสาหกรรมขนส่ง 

อาจารย์ผู้สอนผ่านการท างานใน
ด้ านธุ รกิ จการขนส่ งท า ให้มี
ความรู้และความเข้าใจในด้าน
การประกันภัยในอุตสาหกรรม
ขนส่งเป็นอย่างดี 

ระบบบรรจุภณัฑ์
ส าหรับโลจสิติกส ์

อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์
การท างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การขนส่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์  

การจัดการคุณภาพท่ัว
องค์กร 

อาจารย์ผู้สอนมีความรู้  และ
ความเข้าใจในการบริหารงาน
ขององค์กร เนื่องจากผู้สอนมี
ประสบการณ์ท างานในรูปแบบ
บริษัท 

การน าเข้าและส่งออก อาจารยผ์ู้สอนมีความรู้ และ
ความเข้าใจในวิธีการของการ
น าเข้าและส่งออก และอาจารย์
ผู้สอนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษตามคณุวุฒิจาก
ต่างประเทศ 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้สอนมีประสบการณ์ในการ
ท า งานสามารถถ่ ายทอดให้
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยีการ   
โลจสิติกส ์

ผู้สอนมีประสบการณ์ในการ
ท างาน และเคยนิเทศน์นักศึกษา
เป็นจ านวนมาก 

อ.สาวิตร ี ธุรกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ 

อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ใน
การท าธุรกิจการค้าระหว่ าง
ประเทศ  

การเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

อาจารย์ผู้ สอนมีความรู้ และ
ทักษะในด้านการเงินและการ
ลงทุนจากประสบการณ์จริ ง 
สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม  

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีโลจิสติกส ์

ผู้สอนมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานวิจัย และมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในงานโลจสิติกส ์

อาจารย์ผู้สอนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ที่มีการเรียนเป็นวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

รายวิชาท่ีสอน ความช านาญ/เชี่ยวชาญ 

อ.พัชร
มณฑ ์

ความรู้พื้นฐานโลจสิติกส์
และโซ่อุปทาน 

ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงทางด้านการ
จั ดการ โลจิ สติ กส์  และ เป็น
ผู้รับผิดชอบในรายวิชานี้มาโดย
ตลอด 

เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม 

ผู้สอนมีความรู้ความสามารถทาง
เ ศ ร ษฐ ศ า ส ต ร์  ก า ร พัฒน า
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาค านวณได้ดี 

คณิตศาสตร์และสถติิ
ส าหรับโลจสิติกส ์

ผู้สอนมีประสบการณ์ทางด้าน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และมี
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้วิชาการค านวณได้ดี 

อ.น้ าฝน เทคโนโลยีการเก็บรักษา
สินค้าและสินคา้คงคลัง 

อาจารย์ผู้สอนผ่านการท างานใน
บริษัทด้านการจัดการคลังสินค้า
และการขนส่งมาก่อน อีกทั้งยัง
ในระดับปริญญาตรีผู้สอนได้จบ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึง
ท าให้มีความรู้และเข้าใจถึงการ
น าเทคโนโลยีมาใช้การจัดการ
สินค้าคงคลัง 

เทคโนโลยีการติดตาม
การขนส่ง 

อาจารย์ผู้สอนผ่านการท างานใน
บริษัทด้านการจัดการการขนส่ง
ม า ก่ อ น  อี ก ทั้ ง ยั ง ใ น ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีผู้ สอนได้จบด้ าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงท าให้
มีความรู้และเข้าใจถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้การจัดการการ
ติดตามการขนส่ง 
 
 

การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ผู้ ส อ น เ ป็ น ผู้ ดู แ ล ก า ร ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง
หลักสูตร และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร อาจารย์นิเทศงานสห
กิจศึกษา จึงเหมาะสมที่จะดูแล
ในรายวิชานี้ 

การวิจัยการด าเนินงาน
เบื้องต้น 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ที่มีการเรียนในด้านการท างาน
วิจัยมาก่อนท าให้มีความรู้และ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ด้ า น ก า ร
ด าเนินงานวิจัย 

อ.สุธิดา การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 

อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์
ด้านการท างาน ในหน่วยงาน
ของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นท า
ให้ความรู้ด้านขนส่งไม่ว่าจะเป็น
ท า ง  ถ น น  ร ถ ไ ฟ  ร ถ ย น ต์  
รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน มีความ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ดี 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับโลจสิติกส ์

อาจ า รย์ ผู้ ส อนจบ ในระดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ด้ า น วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประสบการณ์
ก า ร ท า ง า น ด้ า น ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมให้บริษัทต่างๆ และต่อ
ยอดในระดับปริญญาโทด้านโลจิ
สติกส์ท าให้มีความช านาญใน
การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

การจัดการโซ่อุปทาน
เชิงกลยุทธ์ 

อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ใน
การประกอบกิจการ บริษัท ซึ่ง
ได้น าความรู้ เ ชิ งกลยุทธ์ โลจิ
สติกส์มาปรับใช้และทดลองผล
ในสถานประกอบการ ซึ่งท าให้
เกิดความช านาญในการเข้าใจถึง
กลยุทธ์ต่างๆได้มาก 

การจัดการคุณภาพท่ัว
องค์กร 

อาจารยผ์ู้สอนมีประสบการณ์
การท างานด้านการจัดการ
คุณภาพทั่วองค์กร ในการ
บริหารจดัการบริษัทของ
อาจารยผ์ู้สอนเอง 

ธุรกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศ 

อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ใน
การท าธุรกิจการค้าระหว่ าง
ประเทศ  

อ.ธนวิทย์  การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในงานโลจสิติกส ์

ผู้สอนมีความรู้ความสามารถใน
ด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
อีกทั้งผู้สอนมีต าแหน่งงาน
บริหารในองค์กร จึงเหมาะสมที่
จะเป็นผูร้ับผดิชอบในการสอน 

การจัดการห่วงโซ่
อุปทานส าหรับธรุกิจค้า
ปลีก 

ผู้สอนมีประสบการณ์ในการ
ท างานในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมา
ก่อน ท าให้สามารถน า
ประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนในวิชานี้ได้
เป็นอย่างด ี

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีโลจิสติกส ์

ผู้สอนมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานวิจัย และมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับโลจสิติกส ์

ผู้สอนส าเรจ็การศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ และทางด้าน
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ โดยตรง   
มีประสบการณ์และความรู้
ทางด้านการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับงานโลจสิติกส ์

การเงินและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

อาจารยผ์ู้สอนมีความรู้และ
ทักษะในด้านการเงินและการ
ลงทุนจากประสบการณ์จริง 
สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม  

อ.ภัคพล ประกันภัยใน
อุตสาหกรรมขนส่ง 

อาจารยผ์ู้สอนผา่นการท างานใน
ด้านธุรกิจการขนส่งมาก่อนท า
ให้มีความรู้และความเข้าใจใน
ด้านการประกันภยัใน
อุตสาหกรรมขนส่งเป็นอย่างด ี

การจัดการตลาดและ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ในงานโลจิสติกส ์

อาจารยผ์ู้สอนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้าน
บริหารธรุกิจวิชาเอกการตลาด 

กฎหมายเกี่ยวกับโลจิ
สติกส์และการค้า
ระหว่างประเทศ 

อาจารยผ์ู้สอนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้าน
บริหารธรุกิจวิชาเอกการตลาด
และผา่นการท างานในด้านธรุกิจ
การขนส่งมาก่อนท าให้มีความรู้
และความเข้าใจในด้านกฏหมาย
เกี่ยวกับโลจิสติกและการค้า
ระหว่างประเทศ 

มาตรฐานโลจสิติกส ์
การภาษีอากรและ
กฎหมายธรุกิจ 

อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรม
มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน มีความ
เชี่ยวชาญเหมาะสม 

 
1. อาจารย์ผู้สอนจัดท าและส่ง มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 

และเผยแพร่ให้กับนักศึกษาทราบก่อนการเรียนการสอน 
2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อ

กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับ
คะแนนเฉลี่ย ดังตาราง 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
3.84 มาก   4.03 มาก 

 
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อด้านอาจารย์ผู้สอน
ของหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังตาราง 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 
 ค่าเฉลี่ย ระดับ 

หลักสูตรในที่ตั้ง 3.69 มาก 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 4.33 มาก 
 

3. เมื่ อสิ้ นสุ ดปีการศึกษา 2559 หลักสู ตรประชุมทบทวน
กระบวนการก าหนดผู้สอน พร้อมทั้งน าผลการทบทวนมา
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา
ถัดไป 

 
  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 

1. ผู้สอนแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับรายวิชาที่ได้รับ มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาอยู่ในระดับมาก  

2. ผู้สอนจัดท าและส่ง มคอ.3 มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนครบทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้กับนักศึกษาก่อนการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ซึ่งในกระบวนการเผยแพร่ มคอ.3 มคอ.4 ให้กับ
นักศึกษามีจุดที่เห็นควรให้มีการปรับปรุง คือ การเผยแพร่ด้วย
เอกสารท าให้สิ้นเปลืองกระดาษและงบประมาณ จึงเสนอให้
ปรับปรุงด้วยการท าเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) 
และให้มีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ มคอ.3 มคอ.4 ให้กับ
นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์
จากการออกไปศึกษาในสถานประกอบการจริง เช่น รายวิชา
ความรู้พ้ืนฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้จัดให้นักศึกษาได้เข้า
ศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มี
ประสบการณ์จริงจากการท างาน ณ บริษัท เอ็ม.เอส.บี. แอพ
พาเรล จ ากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 รายวิชาการออกแบบ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ได้ให้นักศึกษาลงพื้นที่ใน
สถานประกอบการจริงเพ่ือเก็บข้อมูลท ารายงาน เป็นต้น 

4. ในภาคเรียนที่ 1/2559 ยังขาดการเชิญวิทยากรหรืออาจารย์
พิเศษที่มีประสบการณ์ตรงเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา
ในรายวิชา จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงในภาคเรียนที่ 2/2559 

และจากการประชุมทบทวนกระบวนการ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2559 หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2559 พบว่า หลักสูตรได้มีการปรับปรุง
กระบวนการจากการทบทวนกระบวนการในการประชุมครั้งที่ 3/2559 
หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559 โดยน ามาปรับปรุงในภาคเรียนที่ 2/2559 
ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ปรับปรุงในเรื่องการเผยแพร่ มคอ.3 มคอ.4 ให้กับ
นักศึกษา โดยจัดท าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) และ
เผยแพร่ให้กับนักศึกษา รวมทั้งให้มีการอธิบายรายละเอียดของ 
มคอ.3 มคอ.4 ให้กับนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอน แต่หลักสูตรได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ให้ดี
ขึ้น เนื่องจากวิธีเดิม นักศึกษาไม่มีแหล่งที่จะสามารถไปดาวโหลด
หรือค้นหาใหม่ได้ตลอดเวลา จึงเห็นควรให้น าไฟล์ มคอ.3 มคอ.4 
ทั้งหมดรวบรวมเก็บไว้ในระบบ cloud ของ Google Drive และ
เผยแพร่แบบสาธารณะให้นักศึกษาสามารถมาดาวโหลดไปดู
รายละเอียด รวมทั้งยังเป็นการเก็บเป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
บริหารงานของหลักสูตรได้อีกด้วย 

2. หลักสูตรได้ปรับปรุงในเรื่องการเชิญวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษที่
มีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชา 
โดยรายวิชาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญวิทยากร
พิเศษโดยคุณภัทร ทางพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Thang 
Pattana Rubber Land จ ากัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท 
B&D Clinic จ ากัด มาให้ความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ
การด าเนินการธุรกิจส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
     จากการประเมินทบทวนในการประชุมครั้งที่ 3/2559 (หลังสิ้นสุด
ภาคเรียนที่ 1/2559) หลักสูตรได้น าผลจากการทบทวนมาปรับปรุงใน
ภาคเรียนที่ 2/2559 ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ปรับปรุงในเรื่องการเผยแพร่ มคอ.3 มคอ.4 ให้กับ
นักศึกษา โดยจัดท าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) และ
เผยแพร่ให้กับนักศึกษา รวมทั้งให้มีการอธิบายรายละเอียดของ 
มคอ.3 มคอ.4 ให้กับนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอน อีกทั้งได้ปรับปรุงการเผยแพร่โดยการอัพโหลดไฟล์ 
มคอ.3 มคอ.4 ในระบบ clound ของ Google Drive เพ่ือใช้งาน
ต่อไปในปีการศึกษา 2560 

2. หลักสูตรได้ปรับปรุงในเรื่องการเชิญวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษที่
มีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในรายวิชา 
โดยรายวิชาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญวิทยากร
พิเศษโดยคุณภัทร ทางพัฒนกุล กรรมการ ผู้จัดการบริษัท 
Thang Pattana Rubber Land จ ากัด และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท B&D Clinic จ ากัด มาให้ความรู้และประสบการณ์จริง
เกี่ยวกับการด าเนินการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1. จากการปรับปรุงเรื่องการเผยแพร่ มคอ.3 มคอ.4 ให้กับ

นักศึกษา หลักสูตรสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ 
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนได้อธิบายรายละเอียดต่างๆของ มคอ.3 
มคอ.4 ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจมากข้ึน 

2. หลักสูตรมีแหล่งเก็บรวบรวม มคอ.3 มคอ.4 และสามารถ
เผยแพร่ให้นักศึกษาสามารถดาวโหลดข้อมูลเพ่ือไปศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูล ซึ่งได้เริ่ม
ด าเนินการแล้วหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2559 และจะใช้งาน
จริงในปีการศึกษา 2560 โดยสามารถเข้าดูฐานข้อมูลและดาว
โหลดได้ที่ http://goo.gl/AXGcsQ 

 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/AXGcsQ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
5.2.2 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

5.2.2 การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
และการจัดการ
เรียนการสอน 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน ได้จัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา โดยผู้สอนต้องมี
จัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21  

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) มายัง
หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum 
Mapping) ของหลักสูตรทุกรายวิชา  

4. เมื่อเปิดภาคเรียนให้อาจารย์ผู้สอน ท าการชี้แจงรายละเอียดแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา ให้กับนักศึกษาทราบ และ
ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  

5. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินกระบวนการ ตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
      ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการก ากับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุก
รายวิชา โดยมีจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 74 รายวิชา  ทุกรายวิชาได้มีการ
จัดท าตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และจัดท า
แผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
ทุกรายวิชามีการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนทุกรายวิชา 

และจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต่อกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ดังตาราง 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

3.84 มาก   4.03 มาก 
 

การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อด้านอาจารย์ผู้สอนของ
หลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังตาราง 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 
 ค่าเฉลี่ย ระดับ 

หลักสูตรในที่ตั้ง 3.69 มาก 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 4.33 มาก  

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
       ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการประเมินระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 2 ครั้ง คือ หลังจบภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559  โดย
พบว่าในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 74 รายวิชานั้นได้มี
การจัดท าแผนการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนทุกรายวิชาได้มีการจัดท า
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และจัดท าแผนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พร้อมนี้
มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์เพ่ิมเติมในเรื่อง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยจาก
การประชุมครั้งที่ 3/2559 หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนตรวจสอบ มคอ.
3 ตามระบบและกลไก  พบว่า ในภาคเรียนที่  1 มี 2 รายวิชาที่น า
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและการศึกษาดูงาน แต่
ยังขาดด้านการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการจากภายนอกเข้า
มาร่วมสอนในชั้นเรียน จึงได้มีข้อเสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการในภาคเรียนที่  2 อย่างน้อย 1 รายวิชา ให้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาร่วมสอนในชั้นเรียน 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
       ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการประเมินระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 2 ครั้ง คือ หลังจบภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559  โดย
พบว่าในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 37 รายวิชานั้นได้มี
การจัดท าแผนการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนทุกรายวิชาได้มีการจัดท า
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และจัดท าแผนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พร้อมนี้
มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์เพ่ิมเติมในเรื่อง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ เรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยจาก
การประชุมครั้งที่ 3/2559 หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนตรวจสอบ มคอ.
3 ตามระบบและกลไก  พบว่า ในภาคเรียนที่  1 มี 2 รายวิชาที่น า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและการศึกษาดูงาน แต่
ยังขาดด้านการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการจากภายนอกเข้า
มาร่วมสอนในชั้นเรียน จึงได้มีข้อเสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 อย่างน้อยที่ตั้งละ 1 รายวิชา  ให้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาร่วมสอนในชั้นเรียน 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
     หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการประเมินและกลไกการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน โดยมี 1 รายวิชาที่ได้เชิญให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาร่วมสอนในชั้นเรียนและ/หรือ
การศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง คือ  

1. รายวิชาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรในที่ตั้ง) ได้
น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ซึ่งท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ได้รับการ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ถ่ายทอดความรู้จากผู้ประกอบการและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้
ด้านธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านกระบวนการ
ผลิต การนิคมอุตสาหกรรม พิธีการศุลกากร เป็นต้น 

2. รายวิชาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนอกที่ตั้ง) ได้
เชิญคุณภัทร ทางพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Thang 
Pattana Rubber Land จ ากัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท 
B&D Clinic จ ากัด มาให้ความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ
การด าเนินการธุรกิจส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
5.2.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 

5.2.3 การจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย 
การบริการ
วิชาการทาง
สังคม และการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุม

วางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. หลักสูตรก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจ  

3. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูร
ณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. หลักสูตรด าเนินการที่บูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยทางหลักสูตรจะมีโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีนักศึกษาร่วมด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ 

5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
(มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

การวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 และ 
ครั้งที่ 4/2559 และได้หลักสูตรสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปรญิญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และ  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน าประเด็นการ
ปรับปรุงจากการประเมินในปีการศึกษา 2558 คือ ให้มีการบูรณาการ
อย่างน้อยด้านละ 2 รายวิชา โดยในปีการศึกษา 2559 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

รายวิชา/โครงการที่
บูรณาการ 

ผู้สอน 

พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

เทคโนโลยีการเก็บรักษา
สินค้าและสินค้าคงคลัง 

อ.ธนสิทธิ      
นิตยะ
ประภา 

   

ระบบบรรจุภัณฑ์
ส าหรับโลจิสติกส ์

อ.พศวีร์          
ศิริสราญ
ลักษณ์ 

   

การจัดการโซ่อุปทาน
เชิงกลยุทธ์ 

อ.บัณฑิต        
ศรีสวัสดิ์ 

   

ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 

อ.ธงเทพ  
ชูสงฆ์ 

   

มาตรฐานโลจิสติกส์ อ.ธัชชัย        
ช่อพฤกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

   

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
รายวิชา/
โครงการที่บูรณา
การ 

ผู้สอน พันธกิจ 

กา
รวิ

จัย
 

บ
ริ

ก
า

ร
วิช

าก
าร

 
ศิล

ปวั
ฒ

นธ
รร

ม 

การควบคุม
คุณภาพทั้งองค์กร 

อ.สุธิดา 
ทับทิมศร ี

   

เทคโนโลยีการเก็บ
รักษาสินค้าและ
สินค้าคงคลัง 

อ.น้ าฝน  
สะละโกสา 

   

การจัดการโซ่
อุปทานเชิงกล
ยุทธ์ 

อ.สุธิดา  
ทับทิมศร ี

   

ความรู้พื้นฐานโลจิ
สติกส์และโซ่
อุปทาน 

อ.พัชรมณฑ์  
อ่อนเชด 

   

การจัดการตลาด
และการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

อ.ภัคพล 
รื่นกลิ่น 

   

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ในงานโลจิสติกส์ 

อ.ธนวิทย์ 
ฟองสมุทร์ 

   

 
  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 

    ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม พบว่า ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบทั้ง 3 ด้าน และมีการปรับปรุงได้ตาม
ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงจากการประเมินในปีการศึกษา 2558 
นอกจากนี้  หลักสูตรได้พบปัญหาว่าการบูรณาการฯ ยังขาดการ
ประเมินผลการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงเห็นควรให้มีการ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงโดยจัดท ารายงานผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ และการน าทุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     หลักสูตรมีการปรับปรุงที่เห็นผลชัดเจน คือ ในปีการศึกษา 2559 ได้มี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครบทั้ง 3 ด้าน และบูรณาการได้
ด้านละอย่างน้อย 2 รายวิชา ตามข้อเสนอแนะปรับปรุงจากการประเมิน
ในรอบปีการศึกษา 2558  
    และหลักสูตรได้จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการน าทุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบูรณาการในปีการศึกษา 2560 
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การประเมินผู้เรียน 

ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.3.1 การ
ประเมินผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก
ษาแห่งชาติ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือวางแผนการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ร่วมกันก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยระบุไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจน และส่งก่อน
เปิดภาคเรียน และรายงานผลใน มคอ.5 ภายใน 30 วัน และมคอ.7 ภายใน 60 
วันเมื่อสิ้นภาคเรียน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ก าหนดน้ าหนักการเรียนรู้
เป็นรายวิชาใน มคอ.3 โดยพิจารณาตาม curriculums mapping ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ได้
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ก่อนเปิดภาคศึกษา และรายงานผลการด าเนินการ(มคอ.5) 
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชา (ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3) 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานและประเมิน การจัดการเรียน
การสอนการประเมินผลการเรียนรู้และผลการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่าง
ภาคเรียน อย่างน้อย 2 ครั้ง 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการและ
ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและ
รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือ ฯ เพ่ือใช้
ในปีการศึกษาถัดไปหรือประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
     ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า  

1. ด้านการด าเนินการประเมินผู้เรียนระดับรายวิชา หลักสูตรมีการจัดประชุม
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือแจ้งให้อาจารย์น าเอาจุดเน้นของรายวิชาในแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน (Curriculum Mapping) ดัง
ปรากฏใน มคอ.2 มาพิจารณาและแบ่งคะแนนและระบุสัดส่วนเกณฑ์การ
ประเมินผล และด าเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

2. ด้านการด าเนินการประเมินผู้เรียนระดับหลักสูตร หลักสูตรได้ก าหนดให้
นักศึกษาสอบประมวลความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา (นักศึกษาในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ) โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
ยังไม่ได้ด าเนินการ มีแผนด าเนินการในปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
มีนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  ทั้งสิ้น 41 คน โดยในปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรได้ปรับปรุงข้อสอบใหม่ ตามแนวทางการปรับปรุงจากการประเมินในรอบปี
การศึกษา 2558 ด้วยการเพ่ิมเติมข้อสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบวัดผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน โดยมีผลการสอบของนักศึกษา ดังตาราง 

การสอบ ผู้เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ครั้งที่ 1 41 7 17.08 34 82.92 
ครั้งที่ 2 34 34 100.00 - - 

     โดยในการสอบครั้งที่ 1 มีผู้สอบไม่ผ่านจ านวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.92 จากนั้นหลักสูตรได้ให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านทั้ง 34 คน ทบทวนความรู้ของ
ตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้ท าการสอบครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า นักศึกษาทั้ง 34 คน 
สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปในปีการศึกษา 2559 จึงมีนักศึกษาสอบประมวล
ความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทั้งสิ้น 41 คน คิดเป็น 100% 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้  
    ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เพ่ือติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า  

1. ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดเน้นของรายวิชา (Curriculum 
Mapping) คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559   

2. ทุกรายวิชารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน 
และ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นภาคเรียน 

3. การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา มี
นักศึกษาที่สอบผ่านในครั้งแรกเพียงร้อยละ 17.08 เท่านั้น ถึงแม้จะผ่านการ
อบรมทบทวนก่อนสอบตามที่เป็นข้อปรับปรุงจากการประเมินในปีการศึกษา 
2558 แล้วก็ตาม ผลการสอบในครั้งที่ 1 ของนักศึกษาก็ยังสอบผ่านน้อย และ
น้อยกว่าปีการศึกษา 2558 ที่มีนักศึกษาสอบผ่านในครั้งที่ 1 ร้อยละ 73.33 
แต่ทั้งนี้เมื่อประเมินจากการสอบพบว่า เนื่องจากข้อสอบมีการปรับปรุงโดยมี
ข้อสอบอัตนัยเพ่ิมขึ้นมา เป็นครั้งแรก ซึ่งมาจากการปรับปรุงกระบวนการ
สอบจากการประเมินในปีการศึกษา 2558 เช่นกัน และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้นักศึกษามีผลการสอบในครั้งที่ 1 ผ่านในจ านวนน้อย 

4. หลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกระบวนการสอบประมวลความรู้
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ าย ด้วยวิธีการสอบแบบออนไลน์  โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการตรวจข้อสอบ และประหยัด
ทรัพยากรด้านเอกสาร 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
1. หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการสอบประมวลความรู้ส าหรับนักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายก่อนจบการศึกษา โดยหลักสูตรจะจัดกิจกรรมอบรมประมวลความรู้
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้กับนักศึกษาทุกคนก่อนเข้า
รับการสอบประมวลความรู้ โดยปรับปรุงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 11 
ท่าน เป็นผู้อบรมโดยแบ่งประเด็นตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ จากเดิมท่ี
ให้อาจารย์เพียงท่านเดียวเป็นผู้อบรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้
ในแต่ละประเด็นส าคัญตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ท าให้นักศึกษามี
ความพร้อมต่อการสอบมากที่สุด และเพ่ือให้ผลการสอบประมวลความรู้
นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้ในรอบแรก 100% โดยจะเริ่มกระบวนการในปี
การศึกษา 2560 โดยหลักสูตรแบ่งประเด็นการอบรมให้กับอาจารย์แต่ละ
ท่านตามประเด็นของข้อสอบประมวลความรู้ ดังนี้ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

1.1 ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด  อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์  

1.2 ด้านคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
อาจารย์น้ าฝน สะละโกสา  อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา 

1.3 ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี  อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 

1.4 ด้านการผลิต 
อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น  อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 

1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์  อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 

2. หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงกระบวนการสอบโดยใช้ข้อสอบแบบออนไลน์ 
ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Forms และ
จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในการสอบประมวลความรู้ประจ าปีการศึกษา 
2560 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
      หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงข้อสอบประมวลความรู้จากการประเมินในปี
การศึกษา 2558 คือ เพ่ิมเติมข้อสอบแบบอัตนัยที่เป็นข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้าน
ทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เป็นข้อสอบอัตนัยด้านละ 1 ข้อ และได้ใช้ในการสอบประมวลความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ซึ่งจากผลการสอบของนักศึกษาท าให้หลักสูตรสามารถวัดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาจากข้อค าถามในข้อสอบอัตนัยได้ชัดเจน 
นอกเหนือจากการวัดความรู้และความจ าจากการสอบข้อสอบปรนัยเพียงอย่างเดียว 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

5.3.2  
   0 
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   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.3.2 การ
ตรวจสอบการ
ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยการทวนสอบผลการประเมิน  ดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นคณะกรรมการทวนสอบ

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
2. หลักสูตรก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีการพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน 

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียน (วิธีการตัดเกรด) โดยด าเนินการตรวจสอบ
รายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

3. คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับหลักสูตรทราบ 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีรายวิชาที่เข้าสู่กระบวนการทวนสอบทั้งสิ้น 12 รายวิชา 
จาก 37 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 29.02 ของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 
พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ทุกรายวิชา 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
      หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีรายวิชาที่เข้าสู่กระบวนการทวนสอบทั้งสิ้น 10 รายวิชา 
จาก 37 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 
พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ทุกรายวิชา 

เมื่อคิดในภาพรวมทั้งสองหลักสูตร พบว่า มีรายวิชาที่เข้าสู่กระบวนการทวน
สอบทั้งสิ้น 22 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 29.72 ของรายวิชาทั้งหมด 74 รายวิชา 
หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้   
    หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ แต่มีข้อเสนอแนะในปีการศึกษาต่อไปว่า ในการใช้เครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ในข้อสอบของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นการวัดด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
และการวิเคราะห์ แต่ยังขาดในส่วนของการวัดการน าไปใช้ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า อาจเพราะอาจารย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือการวัดผล
อย่างลึกซึ้ง ซึ่งหลักสูตรจะได้น าไปเป็นแนวทางการในการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และพัฒนาการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
     หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยในการประชุมครั้งที่ 7/2559 หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดผลการ
เรียนรู้ โดยเฉพาะเครื่องมือวัดพฤตกรรมด้านพุทธพิสัย (ความรู้ความจ า  ความเข้าใจ  
การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า) เพ่ือน ามาปรับและ
ประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบวัดผลการเรียนรู้นักศึกษาต่อไป รวมทั้งให้มีการวิพากษ์
ข้อสอบก่อนจัดส่งข้อสอบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.3 
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5.3.3 การ
ก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียน
การสอนและ
ประเมิน
หลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับการด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 และมคอ.7)  
   2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร(มคอ.5) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านคุณธรรม  จริยธรรม ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลและเขียนรายงานผลในแบบฟอร์ม   มคอ.5 หรือ 
มคอ.6 ให้เรียบร้อย เพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนักศึกษาที่ท าการ
สอน 
   4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.5) และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียน
การสอน (มคอ.5)  
   5. คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และมคอ.
6) ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน พร้อมสรุปผลการการประเมิน แล้วแจ้งให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
   6. แจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  
   7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
   8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ และ
วางแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป 



27 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
   ในปีการศึกษา 2559 ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) ดังนี้ หลักสูตรมีการ
รวบรวมรายงานการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ครบทุกรายวิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคเรียน ซึ่งทุกรายวิชามีการประเมินผลตามมาตราฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  และหลักสูตรได้
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มอค.7) เพ่ือน าเสนอคณบดี 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคเรียน 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการการ
ประเมินระบบและกลไก การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 พบว่า  
   1. มีการรายงานครบทุกรายวิชาตามเวลาที่ก าหนดภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
เรียน และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
   2. หลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และ
น าเสนอคณบดีตามก าหนด 
   3. หลักสูตรได้ประเมินถึงกระบวนการจัด มคอ.5 พบว่า ในทุกปีการศึกษา 
หลักสูตรจะจัดเก็บอยู่ในลักษณะเอกสารแบบกระดาษ โดยเก็บเข้าแฟ้มเพียงอย่าง
เดียว ท าให้การสืบค้นย้อนหลังใช้เวลานาน และไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึง
เห็นควรให้มีการปรับปรุงด้วยการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) และน าเก็บ
เข้าสู่ระบบ Clound ของ Google Drive เช่นเดียวกับการจัดเก็บ มคอ.3 และ มคอ.
4 เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลย้อนหลังของแต่ละปี
การศึกษาได้ และยังเป็นการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
   หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน โดย หลักสูตร
ด าเนินการจัดเก็บ มคอ.5 ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) เข้าสู่ระบบ 
Clound ของ Google Drive โดยแบ่งหมวดตามปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านสามารถเข้าไปสืบค้นเอกสารได้ตลอดเวลา รวมทั้งหลักสูตรยังมี
ฐานข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ตัวช้ีวัด ประเด็น เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
6.1 สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1.1 ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เป็นไปตาม
แผนการจัดหา 

ความเพียงพอเหมาะสมของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.1  
   0 
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   3 
   4 
   5 
 

6.1.1 ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้     
1. หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ 
2. หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่นอาคารเรียน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) อาคารปฏิบัติการ  ทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์  ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้  ฐานข้อมูล 
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาของหลักสูตร  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

3. หลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจไปยังคณะกรรมการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. หลักสูตร มีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 

สังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกันมีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

5. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม จะด าเนินการวางแผนจัดหา ดังนี้ 
5.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณวัสดุของ

หลักสูตร 
5.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการมอบหมายตัวแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ด าเนินการประสานคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือด าเนินการจัดหา 

5.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้
การได้ จะท าการแจ้งตัวแทนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ
ประสานให้คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทราบต่อไป 
เพ่ือด าเนินการแก้ไข 

6. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง 
นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามตาม
กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้มีการประชุมทบทวน 2 
ครั้ง คือ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 และหลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2559 

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
อาทิเช่น  

- ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และ WIFI 
- คอมพิวเตอร์/โปรเจคเตอร์/เครื่องเสียงในชั้นเรียน 
- ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ห้องสมุด/ห้องสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก 

2. หลักสูตรส ารวจความพร้อมและความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
จ านวน 2 ครั้ง คือ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (การประชุมครั้งที่ 1/2559) 
และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (การประชุมครั้งที่ 4/2559) โดยอาจารย์
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือส ารวจความต้องการและเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรได้ด าเนินการแจ้งผลการส ารวจไปยังคณะกรรมการและ
มหาวิทยาลัย โดยจากการส ารวจครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
(ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559) หลักสูตรส ารวจความต้องการ และได้
เขียนเสนองบประมาณโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
1) กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกและประชาสัมพันธ์ 44,422 บาท 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
1) กิจกรรมจัดหาวัสดุ และประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชา จ านวนเงิน 

35,660 บาท 
2) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหา

ระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ 3,500,000 บาท 
3) โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ซอฟแวร์ปฏิบัติการคลังสินค้า 

จ านวนเงิน 500,000 บาท 
4) โครงการซอฟแวร์จัดการเส้นทางและระบบการจัด Route และ

การส่งมอบสินค้า จ านวนเงิน 500,000 บาท 
5) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่ม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับต่อการเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ของหลักสูตร จ านวนเงิน 172,050 บาท 

และจากการส ารวจความต้องการในครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 
4/2559 หลักสูตรได้ส ารวจความต้องการ พบว่า 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
1) หลักสูตรจะต้องติดตามการด าเนินการซ่อมแซมอาคารสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ในหลายจุด ได้แก่ หลังคา ห้องพักอาจารย์ 
ห้องน้ ารวมในชั้นที่ 1 และงานห้องซ่อมน้ าอาจารย์ชั้นที่ 2 โดย
ด าเนินการประมาณราคาร่วมกับงานอาคารสถานที่ส ารวจและ
ออกแบบ รวมถึงการติดตั้งระบบ Wifi Network และโทรศัพท์
ภายในอาคารเพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งานของนักศึกษาและ
อาจารย์ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2) หลักสูตรยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านเครื่องขยายเสียงที่

จะใช้ส าหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
1) หลักสูตรจะต้องจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเติม 

เนื่องจากที่มีอยู่ เดิมมีสภาพช ารุดและไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 3/2559 จึงได้
มอบหมายให้อาจารย์น้ าฝน สะละโกสา เป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการโดยใช้งบประมาณวัสดุฝึกในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

2) หลักสูตรจะต้องหาพ้ืนที่ เ พ่ือรองรับการติดตั้ งครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ ซึ่ง
จะด าเนินการติดตั้งภาคเรียนที่ 2/2559 รวมทั้งหาพ้ืนที่เพ่ือย้าย
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกันกับชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบโลจิสติกส์
และขนถ่ายวัสดุ 

4. หลักสูตรมีพ้ืนที่/สถานที่ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สนทนาโดย
ได้จัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในห้องพักอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ส าหรับให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะพูดคุย/ประชุม รวมทั้งเข้ามาค้นคว้าหา
ความรู้ได้  โดย 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
- จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ 6 เครื่องส าหรับให้นักศึกษาใช้งาน และ

มีมุมหนังสือทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้กับนักศึกษาได้
อ่านและค้นคว้าเพิ่มเติม  

- ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคหกรรม ให้เป็นอาคารสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งท าให้หลักสูตรมีอาคารเป็นของหลักสูตรเอง 
โดยประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบโลจิ
สติกส์และขนถ่ายวัสดุ และห้องพักอาจารย์ 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
- จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ 1 เครื่องส าหรับให้นักศึกษาใช้งาน และ

มีมุมหนังสือ/นิตยสาร ให้กับนักศึกษาได้อ่านและค้นคว้าเพิ่มเติม 
- ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารวิจัยและประกันคุณภาพเดิม ให้เป็น

อาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ ซึ่งท าให้หลักสูตรมีอาคาร
ปฏิบั ติ ก าร เป็ นของหลั กสู ตร เอง  โดยประกอบไปด้ ว ย
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตการจ าลองแบบ
ปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ ห้องพักอาจารย์ ห้อง
ประชุมและห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าหรับนักศึกษา 

5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีผลการประเมิน
ดังนี้  

- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
อยู่ในระดับ มาก  

- ความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรในที่ตั้งอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และหลักสูตรนอกที่ตั้งอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวน/ประเมินการด าเนินงานด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
หลักสูตรด าเนินการทบทวนและประเมินกระบวนการฯ 2 ครั้ง หลังสิ้นสุด

ภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559 ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
ครั้งที่ 1 พบว่า 

1. หลักสูตรด าเนินการทบทวนและประเมินกระบวนการฯครั้งที่ 1 หลัง
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559 พบว่า หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม โดย
ได้รับงบประมาณจ านวน 2 โครงการ จากที่เสนอขอไปทั้งสิ้น 2 
โครงการ ได้แก่  
1.1 งบประมาณราคาปรับปรุงห้องสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

จ านวนเงิน 496,800 บาท 
1.2 กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกและประชาสัมพันธ์ จ านวนเงิน 44,422 

บาท 
     โดยกิจกรรมจัดหาวัสดุฝึก หลักสูตรได้ด าเนินการขอใช้งบประมาณเป็นที่
เรียบร้อยและได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ส ารวจไปครบถ้วนโดยได้รับ
การซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ ารวมในชั้นที่ 1 งานห้อง
ซ่อมน้ าอาจารย์ชั้นที่ 2 งานติดตั้งระบบ Network และโทรศัพท์ภายใน พร้อม
ต่อการใช้งานส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรได้ด าเนินการขอรับบริจาคสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากบริษัท 

ไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2559 
โดยได้รับอุปกรณ์ขยายเสียงเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

ครั้งที่ 2 พบว่า 
3. งานปรับปรุงอาคารคหกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือ งานกั้นห้อง

เรียนอาคารคหกรรม จ านวน 3 ห้องเรียน เพราะฉะนั้น ในปี
การศึกษา 2560 ยังคงใช้การเรียนการสอนที่อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมตามปกติ แต่ได้ด าเนินการท าหนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์กั้นห้องเรียน อาคารคหกรรม เสนอต่อ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และรับเรื่องเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 
2559 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
ครั้งที่ 1 พบว่า  

1. หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับงบประมาณจ านวน 3 
โครงการ จากที่เสนอขอไปทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่  
1.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุ และประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชา จ านวนเงิน 

35,660 บาท 
1.2 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหา

ระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ 3,500,000 บาท 
1.3 โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ซอฟแวร์ปฏิบัติการคลังสินค้า 

จ านวนเงิน 500,000 บาท 
โดยทั้ง 3 โครงการ หลักสูตรได้ด าเนินการขอใช้งบประมาณเป็นที่

เรียบร้อยและได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามท่ีส ารวจไปครบถ้วน 
ครั้งที่ 2 พบว่า  

2. หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้
งบประมาณวัสดุฝึกจากรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

3. หลักสูตรได้จัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบ
ปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ โดยได้เสนอขอใช้อาคารวิจัย
และประกันคุณภาพเดิมที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้งานประจ า โดยให้
ปรับปรุงเป็นอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ ซึ่งทางผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้อาคาร
และด าเนินการติดตั้ง 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. หลักสูตรจะต้องพัฒนาอาคารปฏิบัติการให้ ใช้งา นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยหลังจากติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
เพ่ิมเติม และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
     จากการประชุมทบทวนและประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้
ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

1. ผลจากการทบทวนครั้งที่ 1 หลักสูตรได้ปรับปรุงดังนี้ 
1.1 หลักสูตรได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร โดยปรับปรุงอาคาร 

คหกรรม ให้เป็นอาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และด าเนินการ
ติดตั้งครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบโลจิสติกส์
และขนถ่ายวัสดุเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุงให้มีห้องเรียน 
ห้องพักอาจารย์ ซึ่งติดตั้งระบบ Network และโทรศัพท์ภายใน 
โดยทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ภายในอาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
ท าให้หลักสูตรสามารถบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลจากการทบทวนครั้งที่ 2 หลักสูตรได้ปรับปรุงดังนี้ 
1.1 หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนเพ่ิมเติม

เพ่ือปรับปรุงอาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ให้มีความพร้อม
มากยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นได้ส ารวจความต้องการดังนี้ 
- ป้ายอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ 
- สื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้ความรู้ทางด้านการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับนักศึกษา ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ภายในห้องปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ 
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับอาจารย์ ภายในห้องพักอาจารย์ 
- ระบบไฟฟ้าในห้องพักอาจารย์ และภายในอาคารสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 

1. ผลจากการทบทวนครั้งที่ 1 หลักสูตรได้ปรับปรุงดังนี้ 
1.2 จัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมแจก

ให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 
3/2559 

1.3 หลักสูตรได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร โดยปรับปรุงอาคารวิจัยและ
ประกันคุณภาพ ให้เป็นอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ และ
ด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบโล
จิสติกส์ และขนถ่ ายวั สดุ เป็นที่ เ รี ยบร้ อย  รวมทั้ ง ได้ ย้ าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหลักสูตรที่มีอยู่ เดิมไปอยู่ใน
อาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ ซึ่งท าให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้ยังได้ปรับปรุงให้มีห้องประชุม 
ห้องพักอาจารย์ และห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้กับนักศึกษา
เพ่ิมเติม ซึ่งทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ภายในอาคารปฏิบัติการทางโลจิ
สติกส์ ท าให้หลักสูตรสามารถบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลจากการทบทวนครั้งที่ 2 หลักสูตรได้ปรับปรุงดังนี้ 
1.2 หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนเพ่ิมเติม

เพ่ือปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ให้มีความพร้อมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นได้ส ารวจความต้องการดังนี้ 
- ป้ายอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ 
- สื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้ความรู้ทางด้านการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- ตู้ส าหรับเก็บงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ 
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับนักศึกษาในห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     หลักสูตรมีอาคารเป็นของตนเอง ทั้งหลักสูตรในที่ตั้งและหลักสูตรนอกที่ตั้ง 
คืออาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ โดยเป็นพ้ืนที่ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอน การประชุม/สัมมนา บริการวิชาการ รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมทั้งติดตั้งชุดปฏิบัติการจ าลองแบบ
ปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุที่ได้จากการส ารวจสิ่งสนับสนุนครั้งที่ 1 
อยู่ภายในอาคารปฏิบัติการแห่งนี้ด้วย 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.2 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.2 จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังนี้ 
1. หลักสูตรทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการคงอยู่ของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
2. หากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน ให้ด าเนินการส ารวจความต้องการอีกครั้งหนึ่ง 
3. ด าเนินการตามระบบการด าเนินงานของหลักสูตร 

 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

จากการทบทวนและส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2559 พบว่า หลังจากที่ทางหลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์ใช้อาคาร
เรียนคหกรรมเป็นอาคารเรียนของหลักสูตรเองนั้น ยังพบปัญหาหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. ภายในอาคารคหกรรม ห้องเรียนเป็นห้องโถงใหญ่ และทางหลักสูตร
มีนักศึกษาตั้งแต่ปี 1- 4 และมีแผนการเรียนการสอนของแต่ละหมู่
เรียนต่างกันตามแผน จึงไม่สามารถใช้อาคารเรียนได้พร้อมกันทุก
หมู่เรียน ดังนั้นทางหลักสูตร ต้องด าเนินการขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยด าเนินการกั้นห้องเรียนอาคารคหกรรม จ านวน 3 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

ห้องเรียนเพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาและการเรียนการสอนในภาค
เรียนการศึกษาต่อไป 

2. ยังไม่มีระบบ Network และโทรศัพท์ภายในประจ าอาคารคหกรรม 
ซึ่งส่งผลต่อการติดต่อสื่อสารภายในขาดประสิทธิภาพในการท างาน
ระหว่างโปรแกรมวิชากับคณะ ดังนั้นทางหลักสูตร ควรด าเนินการ
ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยติดตั้ งระบบ Network และ
โทรศัพท์ภายในประจ าอาคารคหกรรม เพ่ือใช้ติดต่อประสานงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย 

3.  ภายในอาคารคหกรรม ต้องซ่อมแซมในหลายจุด ได้แก่ หลังคา 
ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ ารวมในชั้นที่ 1 และงานห้องซ่อมน้ าอาจารย์
ชั้นที่ 2 ทางหลักสูตร ต้องด าเนินการประมาณราคาร่วมกับงาน
อาคารสถานที่ส ารวจและออกแบบ 

 และจากการทบทวนและส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลังสิ้นสุดภาค
เรียนที่ 2/2559 พบว่า หลักสูตรควรด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานส าหรับอาคารปฏิบัติการทาง 
โลจิสติกส์ เพ่ือให้อาคารปฏิบัติการฯมีความสมบูรณ์พร้อมให้บริการทั้ง
นักศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการให้กับหน่วยงาน
ภายนอกหรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 

จากการทบทวนและส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2559 พบว่า หลักสูตรมีความต้องการจัดหาครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ
ทางด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากปัจจุบันหลักสูตรยังไม่มีให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง จึงได้เสนอให้มีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ
จ าลองแบบปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุพร้อมกับซอฟแวร์ในการ
บริหารจัดการที่เชื่อมโยงการท างานกับชุดครุภัณฑ์ 

และจากการทบทวนและส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลังสิ้นสุดภาค
เรียนที่ 2/2559 พบว่า หลักสูตรควรด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานส าหรับอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ 
เพ่ือให้อาคารปฏิบัติการฯมีความสมบูรณ์พร้อมให้บริการทั้งนักศึกษา รวมถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกหรือประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
     ผลจากการทบทวนและส ารวจฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 หลักสูตร
ได้ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของครุภัณฑ์และงบประมาณที่เหมาะสม 
จากนั้นเสนอของบประมาณ ดังต่อไปนี้  

1.1 กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึก จ านวนเงิน 44,422 บาท 
     ผลจากการทบทวนและส ารวจฯ หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่  2/2559 
หลักสูตรได้ก าหนดรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

- ป้ายอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ 
- สื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้ความรู้ทางด้านการจัดการโล

จิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับนักศึกษา ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ภายในห้องปฏิบัติการทางโลจิสติกส ์
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับอาจารย์ ภายในห้องพักอาจารย์ 
- ระบบไฟฟ้าในห้องพักอาจารย์ และภายในอาคารสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 

ผลจากการทบทวนและส ารวจฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 หลักสูตร
ได้ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของครุภัณฑ์และงบประมาณที่เหมาะสม 
จากนั้นเสนอของบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบ
ปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ จ านวนเงิน 3 ,500,000 บาท และ
ซอฟแวร์บริหารจัดการคลังสินค้า จ านวนเงิน 500,000 บาท 

ผลจากการทบทวนและส ารวจฯ หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2559 
หลักสูตรได้ก าหนดรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

- ป้ายอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ 
- สื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพ้ืนที่ส าหรับให้ความรู้ทางด้านการจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน 
- ตู้ส าหรับเก็บงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ 
- โต๊ะ/เก้าอ้ี ส าหรับนักศึกษาในห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
     หลักสูตรได้รับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตามที่เสนอขอ และด าเนินการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 
1/2559 ส าหรับวัสดุฝึก ส่วนภาคเรียนที่ 2/2559 ด าเนินการปรับปรุงอาคาร
สาขาวิชาส าหรับโลจิสติกส์ ชั้นที่ 1 รวมไปถึงการติดตั้งสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ส าหรับด าเนินการกั้นห้องเรียนอาคารค
หกรรม จ านวน 3 ห้องเรียนยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
     หลักสูตรได้รับอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตามที่เสนอขอ และด าเนินการจัดซื้อจัดหาแล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 
2/2559 และด าเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ
จ าลองแบบปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ และซอฟแวร์บริหาร
จัดการคลังสินค้า WM3 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.3 
กระบวนการ
ปรับปรุงตามผล
การประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ดังนี้ 
1. หลักสูตรด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและ อาจารย์

ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และตรวจสอบรายการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้ง 

2. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเรื่องกระบวนการปรับปรุงตามผลประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

3. หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
     หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในสิ้นปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และความพึง
พอใจของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 นั้น และการประเมินความพึง
พอใจในสิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และความพึงพอใจของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.28 ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจทั้งสองครั้งมีค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 ดังตาราง 
 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉล ี่ย 
ปี

การศึกษา 
2558 

ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2559 
ครั้งที่ 

1/2559 

ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2559 
ครั้งที่ 

2/2559 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

2.78 3.10 4.11 

นักศึกษา 3.46 - 3.99 
      และจากผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี  2558 พบว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในหัวข้อ “อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) อาคาร
ปฏิบัติการ  มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.20 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง รองลงมา คือหัวข้อ “ทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี  
2558 พบว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในหัวข้อ “ความเพียงพอของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ” เฉลี่ย เท่ากับ 
2.94 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง รองลงมา คือหัวข้อ “ขนาดของ
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ระดับ
ความพึงพอใจ ปานกลาง 
    ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 ทางหลักสูตรได้วางแผนเรื่องกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
     - การด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ภายในห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ 
    - การด าเนินการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยด าเนินการกั้นห้องเรียน
อาคารคหกรรม จ านวน 3 ห้องเรียนเพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาและการ
เรียนการสอนในภาคเรียนการศึกษาต่อไป 
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    - การด าเนินการขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบ Network 
และโทรศัพท์ภายในประจ าอาคารคหกรรม เพ่ือใช้ติดต่อประสานงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
    - การด าเนินการประมาณราคาร่วมกับงานอาคารสถานที่ส ารวจและ
ออกแบบ เพ่ือซ่อมแซมอาคารคหกรรม 
    - การด าเนินการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง จากห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ณ ตึก 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มายังอาคารคหกรรม 
      ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี  2559 พบว่า ในหัวข้อ “อาคารเรียน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) อาคารปฏิบัติการ  มีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยมากขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 2.7 ระดับ
ความพึงพอใจ ปานกลาง และหัวข้อ “ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา” มีค่าเฉลี่ย
มากขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 3.9 ระดับความพึงพอใจ มาก และผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในปี  2559 
พบว่า ระดับความพึงพอใจในหัวข้อ “ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ” มีค่าเฉลี่ยมากขึ้น เท่ากับ 3.68 
ระดับความพึงพอใจ มาก และในหัวข้อ “ขนาดของห้องเรียนมีความ
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน” มีค่าเฉลี่ยมากขึ้น เท่ากับ 3.68 ระดับความพึง
พอใจ มาก 
      จากผลการประเมินดังกล่าว ส าหรับคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหัวข้อ 
“อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) อาคารปฏิบัติการ  มี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน” ยังอยู่ในระดับปานกลาง ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2559 คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเห็นว่า ควรเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมในชั้นที่ 2 ของอาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์
ให้แล้วเสร็จ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาจารย์ และในชั้นที่ 1 
ของอาคารของอาคารสาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
     หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในครั้งที่ 1/2559 พบว่า ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 และการประเมินความ
พึงพอใจในครั้งที่ 2/2559 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

4.34 ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 
ดังตาราง 
 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉล ี่ย 
ปีการศึกษา 

2558 

ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2559 
คร้ังท่ี 1/2559 

ค่าเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2559 
คร้ังท่ี 2/2559 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.95 3.10 4.11 
นักศึกษา 3.99 - 4.34 

    
  และจากผลการประเมินในครั้งที่ 1/2559 พบว่า มีข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ในประเด็นต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่ส าหรับพบปะ 
แลกเปลี่ยนสนทนา ท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันมีเพียง
พ้ืนที่ที่จัดสรรไว้ในบริเวณห้องพักอาจารย์เท่านั้น ซึ่งมีพ้ืนที่จ ากัดท าให้
นักศึกษาไม่สะดวกต่อการท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการ
ประเมินในครั้งที่ 2/2559 พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความพึงพอใจที่มากขึ้น โดยเฉพาะกับการมีพ้ืนที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยน
สนทนา ท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกัน 

  หลักสูตรประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 
     หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ จากการประชุมครั้งที่ 7/2559 
พบว่า ในปีการศึกษา 2559 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ทั้งในส่วนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนักศึกษา นอกจากนี้จากการประเมินความพึงพอใจในส่วนของ
อาจารย์  ปี  2559 ยังพบประเด็นเรื่องอาคารเรียนจ านวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ (Workshop) อาคารปฏิบัติการ  มีความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินยังคงอยู่ในระดับปานกลางหลักสูตรจึงต้อง
ด าเนินการปรับปรุงในประเด็นนี้ 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
     หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ จากการประชุมครั้งที่ 7/2559 
พบว่า ในปีการศึกษา 2559 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ทั้งในส่วนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และนักศึกษา นอกจากนี้จากการประเมินความพึงพอใจในครั้งที่ 
1/2559 ยังพบประเด็นเรื่องการปรับปรุงสถานที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยน
สนทนา หรือท างานร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษามีข้อเสนอแนะต้องการห้อง
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

หรือพ้ืนที่ส าหรับท างานวิจัย หรือการเตรียมการท ากิจกรรมต่างๆ หลักสูตร
จึงต้องด าเนินการปรับปรุงในประเด็นนี้ และจากการประเมินติดตามภายหลัง
จากการปรับปรุง โดยการประเมินความพึงพอใจในครั้งที่ 2/2559 พบว่า ทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจที่มากขึ้นโดยเฉพาะกับ
การมีพ้ืนที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา ท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกัน 

  หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

จากผลการประเมินความพึงพอใจปี 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงปรับปรุงห้องพักอาจารย์ ห้องน้ า ระบบ WIFI โทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า
ภายในห้องพักอาจารย์ในชั้นที่ 1 ของอาคารของอาคารเป็นที่เรียบร้อย และ
หลักสูตรได้ด าเนินการท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย
ด าเนินการกั้นห้องเรียนอาคารคหกรรม จ านวน 3 ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อย 
และอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานดังกล่าว 
หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
     จากผลการประเมินความพึงพอใจในครั้งที่  1/2559 หลักสูตรได้
ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา ท างานหรือท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ ดังนี้ 

1. ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าหรับนักศึกษา โดยจัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี 
พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเช่น ปลั๊กไฟ คอมพิวเตอร์ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงจัดให้มีตู้หนังสืออ่านนอกเวลา และ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตร 

2. ห้องพักอาจารย์ ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มาท าการสอน ณ 
อาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ หรือใช้ส าหรับให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาในหลักสูตร 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรในที่ตั้ง 

1. จากการประเมินในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีข้อเสนอให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอย่างน้อย 1 ครั้ง เป็น อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. จากผลการประเมินความพึงพอใจในปี 2559 หลักสูตรได้ปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับอาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
ดังต่อไปนี้  
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การด าเนินการที่แล้วเสร็จ 
    - จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน ภายในห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ 
    - ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยด าเนินการกั้นห้องเรียนอาคาร 
คหกรรม จ านวน 3 ห้องเรียนเพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาและการเรียน
การสอนในภาคเรียนการศึกษาต่อไป 
    - ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยติดตั้งระบบ Network และ
โทรศัพท์ภายในประจ าอาคารคหกรรม เพ่ือใช้ติดต่อประสานงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย 
    - การด าเนินการประมาณราคาร่วมกับงานอาคารสถานที่ส ารวจและ
ออกแบบ เพ่ือซ่อมแซมอาคารคหกรรม 

การด าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
    - ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ณ ตึก 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มายังอาคารสาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ 
3. จากผลการประเมินความพึงพอใจปี 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาจารย์ และในชั้นที่ 1 ของ
อาคารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงการ
ปรับปรุงชั้นที่ 2 ของอาคารสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้แล้ว
เสร็จ และติดตั้งหลังคาให้สามารถทนต่อสภาวะอากาศต่างๆได้ ในปี
การศึกษาถัดไป 

หลักสูตรนอกที่ตั้ง 
1. จากการประเมินในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีข้อเสนอให้มีการ

ปรับปรุงกระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอย่างน้อย 1 ครั้ง เป็น อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. จากผลการประเมินความพึงพอใจในครั้งที่ 1/2559 หลักสูตรได้
ปรับปรุงให้มีพ้ืนที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา ท างานหรือท า
กิจกรรมร่วมกัน ให้กับทั้งนักศึกษาในหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยจัดพ้ืนที่ในอาคารปฏิบัติการทางโลจิสติกส์ และผล
จากการประเมินติดตามหลังการปรับปรุงแล้ว พบว่าทั้งนักศึกษา
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน 

 


