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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ       
โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์  ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 
version 3.0 
 
2. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 
กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) ประกอบด้วย การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด และการด าเนินงานตามเกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance 
(AUN-QA) version 3.0 จ านวน 11 Criterion โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้/ Criterion ผลการประเมินตนเอง 

1.1 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน 

Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 2 
Criterion 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 3 
Criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure 

and Content) 
1 

Criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning 
Approach) 

2 

Criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3 
Criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3 
Criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3 
Criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 

Support) 
3 

Criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
Infrastructure) 

3 

Criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 2 
Criterion 11 ผลผลิต (Output) 3 
3. ข้อมูลพื้นฐาน 
 3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516  ปี
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พุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และสร้าง
บุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก โดยมหาวิทยาลัยยึดถือปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
   
  ปรัชญา 
  “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้
เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้  ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ” 
 
  วิสัยทัศน์ 
  “มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
  พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
  2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ
การสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
  4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมา    
ภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
  ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core values)  
  K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
  P – Public Service and Productivity : ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
  R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 
  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น” 
 
  อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
 3.2 ภาพรวมของคณะ 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยสภาการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ       
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1) ด้านหลักสูตร คณะฯ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องโดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีตามกรอบระยะเวลาของเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรจ านวน 7 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จ านวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง , สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า , สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 1 
หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อีกทั้งคณะฯ มีการบริการกิจกรรมเสริมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ 2) ด้านการบริการ คณะฯ มีการ
บริการวิชาการโดยมีการส ารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่
ท้องถิ่น และคณะฯ มีการจัดท าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
 
  ปรัชญา 
  “บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น” 
 
  วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
  พันธกิจ 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  
  2. เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ
การสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล  
  4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิ
บาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
  ค่านิยมหลัก (Core Values) “TECHNO” 
  T = Teach สอน, สั่งสอน, อบรม, ให้การศึกษาการ → เป็นผู้ให้การศึกษา 
  E = Efficiency ประสิทธิภาพ, ความสามารถที่ท าให้เกิดผล → มีความสามารถท าให้เกิดผล 
  C = Clever เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ช านาญ, สร้างสรรค ์→ มีความเฉลียวฉลาดช านาญตน 
  H = Hearty มีมิตรไมตรีจิตร, ร่าเริง, จริงใจ, เต็มใจ, กระตือรือร้น, คนด ี→ มีความกระตือรือร้น 
  N = Nobleness ความมีคุณธรรม → ฐานคุณธรรม 
  O = Occasion โอกาส, เหตุผล → สร้างสรรค์โอกาสให้สังคม 
 
  สมรรถนะหลัก (Core competency) 
  “มุ่งม่ันส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี” 
 
  อัตลักษณ์ 



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 15 

 

  “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
  วัฒนธรรมองค์กร 
  “เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
 3.3 ภาพรวมของหลักสูตร 
  
  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management 
 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
     ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) 
  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Logistics Management) 
     ชื่อย่อ : B.B.A. (Logistics Management) 
 
  ประวัติความเป็นมา 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เปิดสอน
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในระดับปริญญาตรี (วทบ.) ท าการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
การจัดการ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี (ทลบ.) ท าการ
สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ และในปี พ.ศ. 2559 ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรเป็น 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และต้องท าการปรับปรุงย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2557 
ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เทคโนโลยีเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม ชี้น าสังคม” และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ยังมี
วิทยาเขตอยู่ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โดย
หลักสูตรมีการวางแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือปรับใช้ในปีการศึกษา 2564 
 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทักษะ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม และอาชีพ มีทักษะด้านการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม การค้า การบริการ สามารถน ามาพัฒนางานท้องถิ่นชุมชน โดยยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม 
 
  ความส าคัญ 
  ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการด าเนินธุรกิจจึง
ต้องแสวงหาวิธีหรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรทาง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของ
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กิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหาร
ต้นทุน การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไป
ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็น
วิทยากรพิเศษ 
 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยที่สามารถน าความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
  2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จัก
การค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 
  3. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศใน
สาขาทางด้านโลจิสติกส์ 
  4. เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
  โครงสร้างหลักสูตร 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    ประกอบด้วย    
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1- 4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
    ประกอบด้วย    
    1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  27 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  39 หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  27 หน่วยกิต 
    4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
     1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
     1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและ
สังคมโลก 
     1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ด้านความรู้ 
     2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
     2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
     2.3 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
     2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ  น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได ้
     3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจวัฒนธรรมและ
สังคมท่ีแตกต่าง มีความสามารถในการท างาน และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
     4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
     5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
     5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 18 

 

  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 นักศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา  
     1.2 มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
     1.3 มีจิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     1.4 สามารถปรับวิถีการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรม
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
2. ความรู้ 
     2.1 รู้ และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในการวางแผน
และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
     2.2 รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการ
จัดการ เป็นต้น โดยสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพ้ืนฐานของโลจิสติกส์ 
     2.3 ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
     3.2 ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
     4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
     4.4 มีภาวะความเป็นผู้น า 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 มีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน  
     5.2 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     5.3 มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลโดยใช้
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะกับบริบท 
     5.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพียงพอที่จะสื่อสารได้ 
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
  หลักสูตรได้ท าการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Elos) จากมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) ทั้ง 5 
ด้าน และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร (มคอ.1 โลจิสติกส์) สามารถสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Elos) ได้
ดังนี้ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
1. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ 
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหาด้านคลังสินค้า 
การขนส่ง การจัดซื้อ และการน าเข้า ส่งออก 
6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคลังสินค้า การขนส่ง การจัดซื้อ และการน าเข้า ส่งออก 
7. ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
8. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้ 
9. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องมือ ทางด้านโลจิสติกส์ได้ 
10. ผู้เรียนสามารถค านวณการพยากรณ์ คณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์ได้ 
11. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เบื้องต้นได้ 
    **หมายเหตุ ภาษาต่างประเทศอ่ืน ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า 

 
  ลักษณะวิชาชีพ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่ว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทักษะทางการจัดการโลจิสติกส์ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม และอาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 
การค้า การบริการ สามารถน ามาพัฒนางานท้องถิ่นชุมชน โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ” ให้มี
ความสามารถตามมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา สร้างบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือเป็น
ก าลังคนในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะเน้นผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์เป็น
ส าคัญให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีได้ทันที และเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยให้กับนักศึกษาท่ีสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
 
 
  ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
  1. หมวดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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  เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา/คุณสมบัติของผู้ศึกษา/ความต้องการของหลักสูตร 
  1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  ในการคัดเลือกผู้ เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติ อ่ืนๆ ครบตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา และหลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา 
ดังนี้ 
   1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 
   2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก 
   3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
   4) คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
   5) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ สรุปคะแนน ส่งหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตัดสินการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร 
   6) หลักสูตรพิจารณารายชื่อ และด าเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัย 
   7) เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาในหลักสูตรจะมีการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับวัดความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแบบทดสอบด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ เมื่อได้ผลการทดสอบหลักสูตรจะด าเนินการจัดท าโครงการกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาต่อไป 
  แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
  สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการขนส่ง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางบก พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน/          
โลจิสติกส์พนักงานหรือเจ้าหน้าที่น าเข้า/ส่งออก พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเล พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน 
นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ นักวิเคราะห์ซัพพลายเชน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ และผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจน าเข้าส่งออก เป็นต้น 
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ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 
1. ข้อมูลของหลักสูตร 
 1.1 รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ตามมคอ.2 ชุดปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. นายธนสิทธิ นิตยะปะภา  1. นายธนสิทธิ นิตยะปะภา  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 21 เมษายน 2559 

2. นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์    2. นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์    
3. นายธงเทพ ชูสงฆ์ 3. นายธงเทพ ชูสงฆ์ 
 
  

 1.2 คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

1 นายธนสิทธิ นิตยะปะภา  อาจารย์ บธ.ม.  (การจัดการโลจิสติกส์) 
2 นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์    อาจารย์ บธ.ม.  (การจัดการโลจิสติกส์) 
3 นายธงเทพ ชูสงฆ์ อาจารย์ บธ.ม.  (การจัดการโลจิสติกส์) 
4 นายธัชชัย ช่อพฤกษา   อาจารย์ บธ.ม.  (การจัดการโลจิสติกส์) 
5 นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อาจารย์ MSc (Logistics and Supply Chain Management) 
6 นางสาวิตรี พรหมรักษา อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

 
 1.3 รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
 

อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
1. นายธนสิทธิ        นิตยะปะภา  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
2. นายบัณฑิต         ศรีสวัสดิ์    บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
3. นายธงเทพ          ชูสงฆ์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
4. นายธัชชัย           ช่อพฤกษา   บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
5. นายพศวีร์           ศิริสราญลักษณ์ MSc (Logistics and Supply Chain Management) 
6. นางสาวิตรี          พรหมรกัษา บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

 
 
2. องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวน 6 คน 
ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย 
1. อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะปะภา 
2. อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์    
3. อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 
4. อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา   
5. อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 
6. อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวน 6 คน มี
คุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจารย์
มีคุณวุฒิดังนี้ 
1. อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะปะภา 
    - บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
    - บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
2. อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์  
    - บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 
    - วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2551 
3. อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 
    - บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 
    - วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 2548 
4. อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 
    - บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 
    - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
5. อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 
    - MSc (Logistics and Supply Chain Management) Birmingham City 
University, United Kingdom. 2558 
    - ทลบ. (การจัดการท่าอากาศยาน) สถาบันการบินพลเรือน 2553 
6. อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา 
    - บธ.ม. (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557 
    - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2554 
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11 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 
     ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
     ปัจจุบันหลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

12 ก า ร ด า เนิ น ง าน ให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนิ น งาน เพ่ื อ
การประกันคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร  แล ะก าร
เรี ย น ก ารส อน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

มีการด าเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อ 1-5 

สรุปผล : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน 12 ข้อ 
 
 
3. องค์ประกอบท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินเพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกที่ 1) 
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 : (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) Expected Learning Outcomes (ELOs) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 1 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนั้นยังไม่ได้ด าเนินการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ไว้ เพียงแต่มีการก าหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะที่กล่าวไว้ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
  2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
  4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
  2. เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษา และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
  4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  และหลักสูตรได้มีการด าเนินการจัดการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการจัดการศึกษาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) โดยการก าหนด ELOs นั้นพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะสถานประกอบการ
ทางด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการพิจารณาจากเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 
ด้าน และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ (มคอ.1) และค านึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรสรุปความ
สอดคล้อง ELOs กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส์ (มคอ.1) และข้อมูลอื่นๆ (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.1-1) ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
 
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs Specific LO Generic LO Level TQF มคอ. 1 
1. ผู้เรียนมีความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 √ 
Understand 

(U) 
มีคุณธรรม 

จริยธรรม (1) 
มีคุณธรรม 

จริยธรรม (1) 
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

√  Apply (A) ความรู้ (2) ปัญญา (3) 

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์ 
√  

Understand 
(U) 

ความรู้ (2) ความรู้ (2) 

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 

√  
Understand 

(U) 
ความรู้ (2) ความรู้ (2) 

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ใน
การแก้ไขปัญหาด้านคลังสินค้า การขนส่ง การจัดซื้อ และการน าเข้า 
ส่งออก 

√  Apply (A) ปัญญา (3) ปัญญา (3) 

6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคลังสินค้า การขนส่ง 
การจัดซื้อ และการน าเข้า ส่งออก 

√  Evaluate (E) ปัญญา (3) ความรู้ (2) 

7. ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถท างานเป็น
ทีมได้ 

 √ 
Understand 

(U) 
ความสัมพันธ์ (4) ความสัมพันธ์ (4) 

8. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียนได ้

 √ 
Understand 

(U) 
การสื่อสาร (5)  การสื่อสาร (5)  

9. ผู้ เรียนสามารถใช้ เทคโนโลยี  โปรแกรมส าเร็จรูป เครื่องมือ √  Apply (A) การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs Specific LO Generic LO Level TQF มคอ. 1 
ทางด้านโลจิสติกส์ได้ สารสนเทศ (5) สารสนเทศ (5) 
10. ผู้ เรียนสามารถค านวณการพยากรณ์  คณิตศาสตร์และสถิติ
ทางด้านโลจิสติกส์ได้ 

√  Apply (A) 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข (5) 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข (5) 
11. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
เบื้องต้นได ้

 √ 
Understand 

(U) 
การสื่อสาร (5) การสื่อสาร (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 21 

 

เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 1.2  
ผลการด าเนินงาน 
  เนื่องจากหลักสูตรยังไม่เคยก าหนด ELOs เมื่อรับเกณฑ์การประเมิน AUN-QA จึงท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการทบทวนและก าหนด ELOs เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ก่อนการก าหนด 
ELOs ให้ชัดเจนดังเกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.1 นั้น ทางหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนจุดประสงค์ในการ
ก าหนด ELOs โดยให้มีการจ าแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทั่วไป และทักษะ
เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถพิจารณาการจ าแนกได้จากตารางที่ 1.1 ที่ทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม
และตกลงกัน 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 1.3 
ผลการด าเนินงาน 
  ทางหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกส์จาก
มหาวิทยาลัยอื่น จ านวน 3 ท่าน นักวิชาการ 1 ท่าน ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 2 ท่าน ศิษย์
เก่า จ านวน 4 ท่าน และศิษย์ปัจจุบัน จ านวน 5 ท่าน (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.3-1) ท าหน้าที่ในการ
วิพากษ์หลักสูตร แต่เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน AUN-QA การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ต้องท า
การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับหลักสูตร คือ ผู้ประกอบการทางด้าน    
โลจิสติกส์ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้ท าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความต้องการบัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.3-2) และน าความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และทางหลักสูตรวางแผนในการติดตามผลหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA-1.1-1 สรุปการประชุมในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของหลักสูตร 
AUN-QA-1.3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร 
    เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 
AUN-QA-1.3-2 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต 
 
ผลการประเมินตนเอง 
1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคล้ องกับ วิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย [1,2] 

 
 

     

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 

 
 

     

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4] 

 
 

     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 : ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 2.1 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งจะมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี โดยมีการแสดงรายละเอียด ข้อก าหนดต่างๆ 
ไว้ใน มคอ. 2 (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-1) ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ AUN-
QA อย่างครบถ้วน ทางหลักสูตรได้น าข้อมูลบางส่วนที่ส าคัญไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ คู่มือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-2) เว็บไซต์ของ
หน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-3) และเว็บไซต์
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-4) ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวมีการอัพเดทข้อมูลทุกปี เพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 2.2 
ผลการด าเนินงาน 
  การก าหนดรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทาง
หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือหาข้อก าหนดส าหรับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
โดยหลักสูตรได้น าผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มาพิจารณาในการก าหนดรายวิชา และได้ท าการเผยแพร่รายวิชาที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-2) เว็บไซต์
ของหน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-3) และ
เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-4) 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยได้ตลอด และท าการแสดงข้อ
ก าหนดการปรับปรุงไว้ใน มคอ. 3 ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.2-1) ดังนั้นทางหลักสูตรต้องหาทางแก้ไขใน
การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้ข้อมูลที่เผยแพร่ตรงกันในทุกช่องทาง  
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 2.3 
ผลการด าเนินงาน 
  จากข้อก าหนดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และรายวิชาที่หลักสูตร
ได้ก าหนดไว้จะถูกเผยแพร่ข้อมูลตาม เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.1 และ 2.2 นั้น จึงท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลแผนการศึกษาของหลักสูตรได้จากคู่มือของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และนักศึกษายังสามารถเข้าไป
ดูแผนการศึกษาได้จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-2.1-3) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA-2.1-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
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    โลจิสติกส์ (มคอ.2) 
AUN-QA-2.1-2 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    https://reg.kpru.ac.th/th/student/student_man62.pdf 
AUN-QA-2.1-3 เว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    https://reg.kpru.ac.th/th/cur_kpru/2559/5929.pdf 
AUN-QA-2.1-4 เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/2016-04-11-09-03-48/logistics- 
    technology 
AUN-QA-2.2-1 เว็บไซด์ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย [1,2] 

   
    

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
[1,2] 

   
    

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2] 

  
     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 : โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 3.1 
ผลการด าเนินงาน 
  การออกแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 2 ท่าน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (ก าแพงเพชร) จ านวน 6 ท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทางหลักสูตรได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยท าการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นการก าหนดรายวิชาจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเพ่ือการออกแบบกิจกรรม
เสริมให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการ
วางแผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 โดยการน า ELOs มาเป็นหลักในการก าหนดทิศทาง
ของหลักสูตร และการก าหนดรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาต่อไป 
 
 

https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/2016-04-11-09-03-48/logistics-
https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 3.2 
ผลการด าเนินงาน 
  เนื่องจากการออกแบบหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ในปี พ.ศ. 
2559 นั้นทางหลักสูตรยังไม่ได้มีการวางโครงสร้างของหลักสูตร และการก าหนดรายวิชาของหลักสูตรให้เป็นไป
ตาม ELOs แต่ทางหลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 
ด้าน (TQF) ดังตารางที่ 3.1 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มีการประชุมวางแผน เพ่ือก าหนดรายวิชาจากผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนา
บัณฑิตให้ เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป  (รายการหลักฐาน AUN-QA-3.2-1)
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชากับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน (TQF) 
 

รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย  √    √  √ √   √  √  
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ  √    √  √ √   √  √  
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    √ √   √  √ √ √ √ √  √  
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  √ √   √  √ √ √ √ √  √  
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  √    √  √ √   √  √  
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  √ √   √  √ √  √ √  √  
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว  √ √   √  √ √  √ √  √  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  √ √   √  √ √   √  √  
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน  √ √   √  √ √   √  √  
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  √    √  √ √   √  √  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน √   √   √  √ √ √   √ √ 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ √      √  √ √ √     
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ √ √  √   √  √ √ √ √   √ 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1511002 ความจริงของชีวิต √ √  √   √  √ √ √ √   √ 
1521001 พุทธศาสน์ √ √     √  √ √ √ √   √ 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า √ √    √   √ √  √  √ √ 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ √ √     √  √ √ √ √  √  
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง √ √    √ √   √ √ √  √  
2061001 สังคีตนิยม √ √     √  √ √ √ √  √  
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า √  √    √  √  √ √  √ √ 
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม   √ √   √  √  √   √ √ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย √  √ √  √ √  √ √ √ √   √ 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง √   √  √ √  √ √ √   √ √ 
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   √ √  √ √  √ √  √  √ √ 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ √ √ √    √  √ √ √ √   √ 
2521002 อาเซียนศึกษา √ √ √    √  √ √ √ √   √ 
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม √ √ √    √  √ √ √ √   √ 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น √ √ √    √  √ √ √ √   √ 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย  √ √    √   √ √ √  √ √ 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป √ √     √  √ √ √    √ 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ  √     √  √ √  √   √ 
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน  √   √    √    √   
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ  √     √  √   √   √ 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง   √ √   √  √  √    √ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต √ √ √    √  √   √   √ 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ √ √ √    √  √   √   √ 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน  √  √ √ √   √ √ √ √  √ √ 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  √ √  √ √    √ √ √  √ √ 
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย  √   √ √   √   √  √  
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน √ √ √  √    √   √ √   
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ √ √ √  √    √   √ √   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ √ √ √  √ √   √   √ √  √ 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ √ √ √  √ √   √   √   √ 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน √ √ √  √ √   √   √   √ 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน √ √   √ √   √  √ √  √ √ 
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ  √   √ √   √   √   √ 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน √ √ √  √    √   √   √ 
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รายวิชา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 
1551402 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 √     √   √ √    √    
1551403 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 2 √     √   √ √    √    
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ √     √   √ √    √    
3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์ √     √  √ √ √      √  
5771105 คณิตศาสตรแ์ละสถิติส าหรับโลจิสติกส์ √     √   √ √      √  
5771204 การบญัชกีารเงินส าหรับโลจิสติกส์  √    √  √  √      √  
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ  √    √  √  √      √  
5772105 การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์ 

√ √   √   √  √    √  
  

5773206 การเงนิและการลงทุนระหวา่งประเทศ √     √  √  √     √   
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
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รายวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5771101 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน √    √  √  √ √     √   
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์  √   √ √   √ √     √   
5771203 การจดัซือ้และการจดัการผูข้าย √ √   √   √  √    √    
5772101 การวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ 

√    √   √ √ √      √ 
 

5772102 การจดัการโซ่อุปทานเชงิกลยุทธ์    √   √  √ √   √ √    
5772204 การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 

√    √   √    √   √ 
  

5773204 กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้า
ระหว่างประเทศ 

√     √   √  √   √  
  

5772206 การน าเข้าและส่งออก   √  √ √   √ √       √ 
5773101 เทคโนโลยีการเก็บรกัษาสินค้าและสินค้าคงคลงั   √  √   √ √ √      √  
5773108 การจดัการต้นทุนโลจิสติกส์ √    √   √ √ √      √  
5773201 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการกระจายสนิค้า √    √   √    √   √   
5773205 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น √  √    √ √  √    √ √ √  
5774101 การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์    √ √    √ √    √ √ √  
กลุ่มวิชาเอกเลือก 
5771103 การจดัการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน √    √  √  √ √     √   
5771104 การบริหารจดัการโซ่อุปทาน √    √  √  √ √     √   
5771201 การขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ √    √    √   √   √   
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รายวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5771202 การประกันภยัในอุตสาหกรรมขนสง่  √   √   √   √   √    
5771205 ธรุกิจและการค้าระหวา่งประเทศ √     √  √  √     √   
5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์   √    √  √ √     √   
5772104 เทคโนโลยีการขนสง่ √      √  √ √     √   
5772201 เทคโนโลยพีลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจิสติกส์   √   √   √  √    √   
5772202 ระบบบรรจภุณัฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์    √  √  √  √     √   
5772203 การวางแผนและควบคุมการผลติ √     √   √ √      √  
5772204 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง √      √  √ √     √   
5772207 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหวา่งประเทศ     √   √  √   √     √ 
5772208 โลจิสติกสใ์นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    √   √  √   √     √ 
5773103 ระบบการผลติแบบลนี √     √   √ √      √  
5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์  √ √ √  √   √    √ √    
5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธท์างธรุกิจ √     √   √    √     
5773109 การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางใน
งานโลจิสติกส์ 

√    √   √    √   √ 
√  

5773202 การจดัการโซ่อุปทานส าหรับธรุกิจค้าปลกี    √  √  √   √    √   
5773207 การขนถ่ายวสัดุ √    √    √   √   √   
5774103 การจ าลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์   √  √   √   √    √   
5774104 ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจดัการโลจิสติกส์ √      √ √  √     √   
5774105 สมัมนาทางการจดัการโลจิสติกส์ √     √  √      √    
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รายวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5774106 หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน √    √  √  √ √     √   
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
5774102 การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพี √    √    √ √     √   
5774107 การฝกึประสบการณ์วชิาชพีด้านโลจิสติกส ์   √   √ √    √ √  √  √    
5774108 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา √    √    √ √     √   
5774109 สหกิจศึกษา √   √ √ √   √ √  √  √ √   
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 3.3 
ผลการด าเนินงาน 
  การวางโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ค านึงถึง
ล าดับและความสัมพันธ์ของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาขั้นกลาง และรายวิชาขั้นสูงตามล าดับอย่างเหมาะสม โดย
แผนการเรียน (รายการหลักฐาน AUN-QA-3.2-1) ได้ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพ้ืนฐานทั้งความรู้
ทั่วไป และความรู้เฉพาะทาง เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับทางคณิตศาสตร์ 
ตรรกะศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เบื้องต้น และวิชาเฉพาะด้าน เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 และ 4 จะได้
เรียนวิชาเฉพาะด้านขั้นสูง การวิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดจะมีการบูรณาการกันกับศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาได้
น าไปใช้หลักจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่าน คือ การให้นักศึกษาเลือกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา โดยเฉพาะการฝึกสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องมีโครงงานในการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษา ซึ่งจะท าให้บริษัทเห็นถึง
ความสามารถของนักศึกษา   
 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA-3.2-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
    โลจิสติกส์ (มคอ.2) 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1] 

  
     

3.2 มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2] 

 
      

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มี
การบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3,4,5,6]  

      

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 : วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 4.1  
ผลการด าเนินงาน 
  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้แสดงปรัชญาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถหาข้อมูลได้จากหลายแห่ง เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (รายการหลักฐาน
AUN-QA-4.1-1) โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่
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ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ” 
  ส่วนปรัชญาของหลักสูตรคือ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทักษะทางการ
จัดการโลจิสติกส์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัดการโลจิสติกส์ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม อาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การค้า การบริการ สามารถ
น ามาพัฒนางานท้องถิ่นชุมชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม” ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถหาข้อมูลหลักสูตร (รายการหลักฐาน AUN-QA-4.1-2) 
ได้จากหลายแห่ง เช่น เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายการหลักฐาน AUN-QA-4.1-3) แฟนเพจ
เฟสบุ๊คของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รายการหลักฐาน AUN-QA-4.1-4) 
 

เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 4.2  
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจนไว้ใน มคอ.2 (รายการหลักฐาน AUN-QA-
4.1-2) แต่เป็นการแสดงถึงการเน้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  โดยทางหลักสูตรได้ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แยกกันส าหรับ 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งยังมีการก าหนดองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม และข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย ซึ่งล้วนแต่เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้น ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้นั้นมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละตัวบุคคลของผู้สอน พร้อมทั้งมี
การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา (รายการหลักฐาน AUN-QA-4.2-2) เช่น 
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการวางแผนและประชุมในประเด็นวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ กันอีก
ครั้งในการปรับปรุงหลักสูตรภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือก าหนดให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนส าหรับวิธีที่ใช้ในการ
เรียนการสอนให้บรรลุ ELOs ที่จะถูกก าหนดไว้ให้ชัดเจนและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน 
 

เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 4.3  
ผลการด าเนินงาน 
  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ทั กษะการคิ ด (Thinking Skill) 2) ทั กษะการเรี ยนรู้  (Learning Skill) 3) ทั กษะความเป็ นมื ออาชี พ 
(Professional Skill) 4) ทั กษะด้ านการสื่ อสาร (Communication Skill) และ 5) ทั กษะด้ านการจั ดการ 
(Management Skill) โดยใช้การเรียนรู้ การฝึกปฎิบัติ กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ งานวิจัยในสาขาวิชาหรือทางอินเตอร์เน็ต และมีการให้นักศึกษาเลือกรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง โดยในรายวิชาสหกิจศึกษามีการฝึกให้ศึกษากระบวนการการท างาน วิเคราะห์
สภาพปัญหาของสถานประกอบการณ์ และจัดท าโครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการ
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เรียนร่วมกับการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดการน าเสนอให้กับสถานประกอบการและจัดสัมมนาภายใน
สาขาวิชาหลังจากส าเร็จการฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการพัฒนางานหรืออาชีพของตนเองอย่างยั่งยืน 
 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA-4.1-1 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
AUN-QA-4.1-2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
    โลจิสติกส์ (มคอ.2) 
AUN-QA-4.1-3 เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
AUN-QA-4.1-4 แฟนเพจเฟสบุ๊คของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
AUN-QA-4.2-1 มคอ.3 ของรายวิชา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย [1] 
 

 
     

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผล การเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 

 
 

     

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต [6] 

  
 

    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 : การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 5.1  
ผลการด าเนินงาน 
  การวัดผลประเมินนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินงานจ าแนกตามช่วงเวลาของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตร ได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1 : การวัดผลการประเมินการศึกษา 
 

การด าเนินงาน วิธีการประเมินผลผู้เรียน 
 
การรับนักศึกษาใหม ่

หลักสูตรได้มีการก าหนดระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่
จ านวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมู่เรียนๆ ละ 30 คน และน าแผน
ดังกล่าวเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการอนุมัติ โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากประธานสาขาวิขาการจัดการโลจิสติกส์ และคณบดีคณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯลฯ และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติตามหลักการ เมื่อมีการอนุมัติเสร็จสิ้นทางหลักสูตร
และส านักส่งเสริมทางวิชาการ เพื่อด าเนินการประกาศรับสมัคร

กระบวนการรับเข้า 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศประเภท
การรับสมัครของนักศึกษา คือ ประเภท
โควตา และประเภททั่วไป ส าหรับประเภท
โควตา มี 3 ประเภท คือ 1) ประเภทเรียนดี 
2) ประเภทความสามารถพิเศษ และ 3) 
ประเภทความสามารถพิเศษทางกีฬา  

ซึ่งทางหลักสูตรได้วางแผน และการ
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การด าเนินงาน วิธีการประเมินผลผู้เรียน 
นักศึกษา (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-1) ก าหนดคุณ สมบั ติ และ เกณ ฑ์ ในการ

คัดเลือกนักศึกษา ได้แก่  
1 ) คุ ณ ส ม บั ติ ข อ งก า ร ส มั ค ร เรี ย น 
ประกอบด้วย  

1.1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

1.2) มีระดับคะแนน GPA ไม่ต่ ากว่า 
2.00 

1.3) มี ระดับคะแนนความรู้ทางด้ าน
ภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.00  

1.4) มี ระดับคะแนนความรู้ทางด้ าน
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2) เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาจากการ
สัมภาษณ์  
จ านวน 20 คะแนน ประกอบด้วย  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
2.1) ความรู้วิชาหลัก/ความรู้
เฉพาะสาขาวิชา 

4 คะแนน 

2.2) ทักษะทางสารสนเทศ
สื่อเทคโนโลยี 

 4 คะแนน 

2.3) บุคลิกภาพ/การแต่งกาย/
ความเช่ือมั่นในตนเอง 

4 คะแนน 

2.4) ทัศนคติ /เจตคติต่ อ
วิชาชีพ/สาขาวิชา 

 4 คะแนน 

2.5) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/
การเข้ าร่ วมกิ จกรรมทาง
วิชาการและสังคม 

 4 คะแนน 
 

รวม 20 
คะแนน 

โดยหากนักศึกษาคะแนนน้อย
กว่า 10 คะแนน ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
จะด าเนินการเลื่อนสาขาล าดับที่  2 ที่
นักศึกษาเลือกไว้ 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา
(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-2) 

หลังจากรับนักศึกษาเข้าหลักสตูร ก่อนเริ่มศึกษาในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการก าหนดและวางแผนเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม

 
 
  โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องผ่านการวัด
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การด าเนินงาน วิธีการประเมินผลผู้เรียน 
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยทางหลักสูตรจัดท าข้อสอบกลาง
ส าหรับวัดความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
และจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เตรียมความรู้ทางด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ค านวณ และ ทักษะ
ภาษา ซึ่งมีเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดไว้ (รายการหลักฐาน AUN-
QA -5.1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมินศักยภาพนักศึกษาจากการท า
แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  จ า น ว น  5  ข้ อ  แ ล ะ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  จ า น ว น  2 5  ข้ อ  มี
กระบวนการ ดังนี้ 
  1. ก่อนเข้าร่วมโครงการนักศึกษาใหม่ทุก
คนท าแบบทดสอบโดยหากผ่านเกณฑ์ 75 
% ขึ้นไป ทั้ง 2 ด้าน ไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อม  
  2. นักศึกษาใหม่ที่ เข้าร่วมโครงการฯ 
จัดท าแบบทดสอบหลังจากการเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมโดยผ่านเกณฑ์ 
75 % ขึ้นไป 
  3. หลังสิ้นสุดโครงการเตรียมความพร้อม 
มีการประเมินผลความรู้ และความพึง
พอใจ โดยมีรายละเอียดการก าหนดเกณฑ์ 
การแปลความหมาย ข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ย
ต่างๆ ดังนี้ 
 

  4. การติดตามผลของการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อม เมื่อนักศึกษาใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ หลักสูตรมีการด าเนินการ
ติ ด ต าม ผล ส อบ วั ด ค วาม รู้ ท า งด้ าน
คณิตศาสตร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ และผล
สอบวัดความรู้ทางด้านอังกฤษ ในรายวิชา

ค่าเฉลี่ย 
ระหว่าง      

ความหมาย  
 

4.51 - 5.0     ผลการประเมินในระดับดี
มาก  

3.51 - 
4.50   

ผลการประเมินในระดับดี  

2.51 - 
3.50   

ผลการประเมินในระดับ
พอใช้  

1.51 - 
2.50   

ผลการประเมินในระดับ
ต้องปรับปรุง  

1.00 - 
1.50   

ผลการประเมินในระดับ
ใช้ไม่ได ้
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การด าเนินงาน วิธีการประเมินผลผู้เรียน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในภาคการเรียนที่ 1 
โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
การให้เกรดของอาจารย์ผู้สอน โดยไม่ติด 
E (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-4) 

การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา (รายละเอียด
เพิ่มเติม 5.1.1) 
 
 

มี ก ารวั ด ผล สั ม ฤท ธิ์ ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผล และ
ด าเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับ ผิ ด ชอบ  และ  5) ด้ านทั กษ ะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีระบบและ
ก ล ไก ใน ก ารส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
นักศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ผลการศึกษาเพื่อให้ค าแนะน า ประเมินผล
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่มีรูปแบบที่
หลากหลาย(รายการหลักฐาน AUN-QA-
5.1-5) 

ก่อนส าเร็จการศึกษา 
เงื่อนไขการให้จบการศึกษาหลักสูตรฯ มีการทดสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาเป็นการทวนสอบองค์ความรู้
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาในการสอบ
ประกอบไปด้วย 5 โดเมนหลัก ได้แก่ คลังสินค้า จัดซื้อจัดหา การขนส่ง
สินค้า  โลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน  โดยข้อสอบแต่ละข้อจะมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบตลอดจน
การประเมินผลรายวิชา 
2. มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกงาน 
หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม่โดยใช้
แบบสอบถาม หรือ โดยการประชุมกลุ่มย่อย 
3. มีการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มเครือข่ายของสถาบัน 
การศึกษา 

     สอบประมวลผลการเรียนชั้นปีที่  4 
หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และ
หรือสหกิจศึกษา โดยทางหลักสูตรฯ ได้
ด า เนิ น ต าม ก ระบ วน ก ารท วน ส อบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยมี
คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ใน กลุ่ ม
เครือข่ายของสถานบันการศึกษา ได้แก่ 
อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา อาจารย์สุ
ธิดา ทับทีมศรี อาจารย์อนุสิษฐ ประเสริฐ
ดี อาจารย์สมรวม มงคลแก้ว อาจารย์ว
รางศ์ศิริ เนียมตุ๊  เป็นผู้ด าเนินการออก
ข้อสอบ มีเนื้อหาสาระส าคัญ (อัตนัย) 6 
ข้อ โดยการเลือกท า 5 ข้อ ประกอบด้วย 
 

เนื้อหาสาระส าคัญ จ านวน คะแนน 
1. การวิเคราะห์โซ่อุปทาน 1 ข้อ 20 คะแนน 
2. การด าเนินการด้านคลังสินค้า 1 ข้อ 20 คะแนน 
3. วิธีการจัดซื้อแบบ JIT 1 ข้อ 20 คะแนน 
4. เทคโนโลยีทางดา้นโลจิสติกส ์ 1 ข้อ 20 คะแนน 
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การด าเนินงาน วิธีการประเมินผลผู้เรียน 
    ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ        โลจิสติกส์ มีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
   1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   2) สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้ งหลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
   4) มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
   5) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

5. กฎหมายความปลอดภัย 1 ข้อ 20 คะแนน 
6. มาตรฐานโลจสิติกส ์ 1 ข้อ 20 คะแนน 

รวมคะแนน 5 ข้อ 100 คะแนน 
 
     ใช้เกณฑ์การประเมิน (Rating Scale) 
ซึ่งก าหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็น 
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 
80-100 ผลการประเมินในระดับดมีาก  
70-79 ผลการประเมินในระดับด ี
60-69 ผลการประเมินในระดับพอใช้ 
50-59 ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง 
0-49 ผลการประเมินในระดับใช้ไมไ่ด้ 

คะแนนนักศึกษาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน  
เป็นต้นไปถือว่า “ผ่าน” 

 
     ก าหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย 
ข้อมูลผลการประเมิน ดังนี้  
 

ผลการประเมิน ระดับ 
5 ผลการประเมินในระดับดมีาก 
4 ผลการประเมินในระดับด ี
3 ผลการประเมินในระดับพอใช้ 
2 ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
1 ผลการประเมิน ในระดับใช้ไมไ่ด้ 

 
(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-6) 

 
 รายละเอียดเพิ่มเติม 5.1.1 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
  ในระหว่างศึกษาหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์มีการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตาม
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ เหมาะสมตามรายวิชา โดยวิธีการประเมินผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน (TQF) ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-
7) โดยมีสาระส าคัญตามประเภทของรายวิชาได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.2 : ประเภทการประเมินผลของนักศึกษา 
 

ประเภทของรายวิชา วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
รายวิชากลุ่มทฤษฎีและบรรยาย มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบ

ปลายภาคเป็นสัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้
คะแนนใบงาน การบ้าน รายงาน  และการน าเสนอ
ผลรายงาน ร่วมด้วย 

รายวิชากลุ่มปฏิบัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี การประเมิ นผลการเรี ยนของผู้ เรี ยนโดยการ
ปฏิบัติงาน การน าเสนอผลการปฏิบัติ  การจัดท า
รายงาน และสอบปลาย บางรายวิชามีการประเมินผล
โดยการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติโดยการให้
ท าโจทย์ปัญหา และแก้ ไขปัญหานั้ นๆ ผ่ านทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ได้ศึกษามาก่อน แต่บาง
รายวิชาก็ได้ประเมินผล โดยการสอบปฏิบัติเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งรวมไปถึงการก าหนดโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา 
แล้วให้นักศึกษาพยายามแก้ไขปัญหานั้น ๆ ผ่านทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกเวลาเรียนด้วยตัวเอง และ
มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน หรือเผยแพร่ 

รายวิชากลุ่มสัมมนาและงานวิจัย รายวิชาสัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 
     มีการประเมินผลจากการที่นักศึกษาน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาตลอดภาคการศึกษา มาน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
รายวิชางานวิจัย 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเขียน
โครงร่างวิจัย 3 บท ในรายวิชาการวิจัยการด าเนินงาน
เบื้องต้น ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคฤดูร้อนหรือช่วงปิด
ภาคเรียน และจัดท างานวิจัย บทที่  4 และ 5 ใน
รายวิชาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ชั้นปี
ที่  4 ภาคการศึกษาที่  1 โดยเกณฑ์ก าหนดในการ
ประเมินผลเป็นการให้ เกรด เป็นไปตามหั วข้อที่
นักศึกษาได้ศึกษา จะต้องจัดท าเล่มฉบับสมบูรณ์
งานวิจัย 5 บท น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรช่วงสอบปลายภาคการศึกษา พิจารณาการ
ให้คะแนนร่วมกัน  ดั งนี้  1 ) อาจารย์ผู้ สอน 50 
คะแนน 2) อาจารย์ที่ ป รึกษา 20 คะแนน 3 ) 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 30 คะแนน (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-5.1-8) 
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ประเภทของรายวิชา วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

กับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การท างานจริง โดยนักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียม
ฝึกสหกิจศึกษา จึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนในรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโลจิสติกส์ หรือสหกิจ
ศึกษา ซึ่งเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม TQF ทั้ง 5 
ด้าน โดยแนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งได้ ดังนี้     

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
1. คะแนนจากสถานประกอบการ 50 คะแนน 
2. คะแนนจากนิเทศ 50 คะแนน 

มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด เช่น การ
ปฐมนิเทศ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกฯ 
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา      

10 คะแนน 

2.2 สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 20 คะแนน       
2.3 ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ร ะ ห ว่ า งฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

10 คะแนน       
 

2.4 การรายงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการเป็น
รูปเล่ม 

10 คะแนน 
 

                 รวม 100 คะแนน 
 

(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-9) 
 
 
  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 อาจารย์ผู้สอนท าการรวบรวมผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวบรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาให้เกรดตามเกณฑ์การประเมิน  โดย
ทางหลักสูตรได้แบ่งเกณฑ์การตัดเกรดเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) แบบอิงเกณฑ์ 2) แบบอิงกลุ่ม และ 3) 
แบบอิงเกณฑ์รวมกับแบบอิงกลุ่ม หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นน าข้อมูลดังกล่าวมาประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-10) เพ่ือลงมติแสดงข้อคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการให้
เกรดดังกล่าว จากนั้นส่งผลเกรดที่ได้รับการปรับปรุงตามค าแนะน า และจัดส่งไปยังคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้เกรดอีกครั้ง และจัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ตามปฏิทินวิชาการ เพ่ือส่งเกรดให้ฝ่ายวิชาการและผู้สอนจะด าเนินการจัดท าการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ซึ่งถูกแสดงใน มคอ.5, มคอ.6 ตามการด าเนินการเรียนการสอนที่ได้
ปฏิบัติ และผลการให้เกรดตามที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชา
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จะมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของแต่ละวิชาได้แสดงข้อคิดเห็นปัญหา และอุปสรรค ของการเรียนการสอนที่
ผ่านมาพร้อมข้อเสนอแนะให้อาจารย์ประจ าสาขาได้รับรู้ และวางแผนการเรียนการสอนส าหรับภาคการศึกษา
ถัดไป (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-11) จะสังเกตเห็นว่าวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ นั้น 
ยังไม่ได้มีการใช้ ELOs เป็นตัวก าหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลร่วมกันโดยชัดเจน แต่ทางหลักสูตรได้
ก าหนดรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน (TQF) 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 5.2 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรฯ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา มีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป หลักสูตรฯ ได้
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาแก่คณะกรรมการหลั กสูตรเพ่ือ
พิจารณาว่าเนื้อหา เกณฑ์ วิธีการประเมิน และสัดส่วนการให้คะแนนได้สอดคล้องกับ การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดที่แสดงในเอกสารแนบ (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-5.1-6)  
  หลักสูตรฯ มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้กับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าเกณฑ์
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 
   1. มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการประเมิน สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจนในแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงก าหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุที่สมควร
ผ่อนโทษของผู้เรียน ซึ่งได้จัดท าแจกและหรือแจ้งหน้าชั้นเรียนต่อนักศึกษาทุกคนเมื่อเริ่มเปิดภาคการศึกษา 
(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.2-1) 
   2. มีการประเมินผู้เรียนก่อนการเรียนเนื้อหา และชี้แจงเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น 
   3. อาจารย์ผู้สอนมีการชี้แจงเกณฑ์การวัดผลให้นักศึกษาทราบในครั้งแรกของการสอนและ
นักศึกษาสามารถดาวโหลด มคอ.3 ออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/AXGcsQ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาผ่าน social media (Facebook, Line) 
  หลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการให้ระดับคะแนนตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.3 : เกณฑ์การประเมินผล 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม(Excellent) 4.00 

  B+ ดีมาก (Very Good 3.50 
B ดี (Good)  3.00 

  C+ ดีพอใช้ (Fair Good) 2.50 
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C พอใช้ (Fair)  2.00 
  D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก (Fail) 0.00 

 
  กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548  (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.2-2) ยังไม่มี rubrics ในการประเมินที่ชัดเจนในรายวิชาปฏิบัติ ท า
ให้มีผลต่อมาตรฐาน ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 5.3 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเงื่อนไขและวิธีการเรียนและการประเมินผลการเรียนให้
ผู้เรียนรับทราบในวันแรกของการศึกษาในรายวิชา และให้ผู้เรียนสามารถขอทราบผลคะแนนประเมินใน
รายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงหรือยื่นค าร้องผ่านหลักสูตรได้ โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 
   - อาจารย์ผู้สอนมีการส่งข้อสอบให้ประธานหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
และการประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และด าเนินการส่งข้อสอบให้
คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบของคณะเพ่ือด าเนินการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อสอบในการจัดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   - อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียนใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน และรายวิชาเดียวกันต้องมี มคอ.3 ฉบับเดียวกัน 
  หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนตามกระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่
วางแผนไว้เพ่ือพัฒนา การเรียนการสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน
ในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ส่วนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.3-1) 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 5.4 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถขอทราบผลคะแนนประเมินในรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนได้
โดยตรงหรือยื่นค าร้องผ่านหลักสูตร ทั้งนี้ในบางรายวิชาได้มีการเฉลยค าถามหรือใบงานในระหว่างการเรียน
การสอน และภายหลังการสอบกลางภาคด้วยเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนและการท างานของตนเอง
และของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจตลอดจนสามารถน าไปพัฒนาความรู้ของตนเองในการ



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 12 

 

เรียนต่อไปได้ มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อมูลแก่นักศึกษาให้รับทราบถึงสิทธิ์และช่องทางต่างๆ ใน
การแจ้งข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนอธิการบดี สายตรงคณบดี การร้องเรียนผ่านหลักสูตรฯ ทั้งโดยการ
ร้องเรียนผ่านอาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรงและโดยการร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจ เป็นต้น 
  ทั้งนี้หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
   1. ภายหลังการสอบกลางภาค อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องแจ้งคะแนนให้แก่นักศึกษาทราบ
ภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ทันเวลาหรือหาทางปรับปรุงพัฒนาผลการเรียน
ให้ดีขึ้นในช่วงสอบปลายภาค 
   2. ภายหลังการสอบปลายภาค หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมทวนสอบเพ่ือพิจารณาผลการสอบ
ของรายวิชาต่างๆ ที่หลักสูตรรับผิดชอบด าเนินการ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาเกรด
ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตรวจสอบ แนะน า และแก้ไข แล้วยืนยันเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน ก่อนส่งให้
คณะกรรมการคณะฯ เพ่ือพิจารณาในล าดับต่อไป 
   3. ในระหว่างการน าเสนองาน อาจารย์ในรายวิชานั้นๆ จะมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
หลังจากการน าเสนอเสร็จเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าข้อมูลนั้นๆ ไปพัฒนาและปรับปรุงผลงานในครั้งต่อไป 
   4. ภายหลังการสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน เช่น รายวิชาการบัญชีการเงินส าหรับงาน           
โลจิสติกส์ การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส าหรับโลจิสติกส์ เป็นต้น ได้มีการเฉลย
ข้อสอบทุกครั้งเมื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ท าให้นักศึกษาสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการเรียนในครั้ง
ต่อไป  
   5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 อาจารย์ผู้สอนท าการรวบรวมผลการประเมินการเรียนรู้
ของนักศึกษา และจัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการ เพ่ือส่งเกรดให้งาน
ทะเบียนและประมวลผล และจัดท ามคอ.5 หรือ มคอ.6 ทุกวิชามีการจัดท ามคอ.5 พร้อมทั้งด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตราฐานผลการเรียนรู้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันหลังปิดภาคเรียน 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 5.5  
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรมีการก าหนดปฏิทินการก ากับติดตาม มคอ.5 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยร่วมกับ
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท าหนังสือแจ้งเวียนในการก าหนดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 โดยก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนตรงตามเกณฑ์ของ สกอ. คือ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ตลอดจนเก็บ
ข้อมูลผลคะแนนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษารวบรวมมาเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเรียน
การสอน การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน การคัดเลือกอาจารย์พิ เศษ และน ามาวิเคราะห์แนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษา จ านวนนักศึกษาปัจจุบันตามแผน นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษาที่คาดว่าจะหายไป เพ่ือการวาง
แผนการสอนในปีการศึกษาต่อไป มีการก าหหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา ตาม
ปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบหรือยื่นค าร้อง
ผ่านอาจารย์ผู้สอนโดยตรง หรือคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และ
ด าเนินการปรับแก้หากมีข้อผิดพลาดต่อไป ในเบื้องต้นนักศึกษามักติดต่อกับอาจารย์โดยตรงในการขอ
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ตรวจสอบผลคะแนน ซึ่งยังไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีคนกลางรับทราบเรื่องนี้ซึ่งอาจเกิดปัญหาขัดแย้งใน
ภายหลังได้  
  ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการก าหนดช่องทางในการร้องเรียนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียน 
หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โซเชียล
มีเดีย (Social Media) คณาจารย์ประจ าหลักสูตร และแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแจ้งข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนอีกด้วย ถือเป็นช่องทางการอุธรณ์ที่มีมาตราฐาน เพ่ือใช้ในการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.3-1) 
 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA 5.1.1  ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
    โลจิสติกส์ 
AUN-QA 5.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
AUN-QA 5.1.3  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
    โลจิสติกส์ 
AUN-QA 5.1.4 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
AUN-QA 5.1.5  ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
AUN-QA 5.1.6 สรุปผลการสอบประมวลผลความรู้นักศึกษาปีที่ 4  
AUN-QA 5.1.7  หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล มคอ.2 
AUN-QA 5.1.8  มคอ.3 วิชาการวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น และวิชาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
AUN-QA 5.1.9  มคอ.4 และมคอ.6 
AUN-QA 5.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
AUN-QA 5.1.11 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
AUN-QA 5.2.1  มคอ.3, มคอ.5 ประกอบเอกสารเกณฑ์การให้คะแนนของรายวิชา 
AUN-QA 5.2.2  มคอ. 2 หมวดที่ 5 ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการ ให้ระดับคะแนน (เกรด) และ  
    มคอ. 3/4  หมวดที่ 5 ข้อ2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
AUN-QA 5.3.1 ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 14 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์

ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1,2] 
       

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ
ประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนัก
การประเมินไปจนถึงเกณฑ์ การให้คะแนนและการตัดเกรด 
มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4,5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการ
ประเมินเพ่ือยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ
โปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6,7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้ เรียนที่
เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 : คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.1 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้มีการวางแผนให้มีอาจารย์ผู้สอน โดย
แบ่งออกเป็นอาจารย์ผู้สอน จ านวน 6 คน ซึ่งตารางที่ 6.1 เป็นตารางที่แสดงถึงจ านวนของอาจารย์ผู้สอน และ
จ านวนอาจารย์เต็มเวลาเที่ยบเท่า (FTEs) ในหลักสูตร (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.1-1) เพ่ือค านวณใน
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.2 ต่อไป และยังแสดงให้เห็นถึงจ านวนร้อยละของอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเมื่อ
เทียบกับอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 6.1 : จ านวนอาจารย์และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 
 

ปีการศึกษา/ประเภท 
เพศ รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง จ านวน FTEs* จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 (ก.ค. 2560 – มิ.ย. 2561) 
1. ศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
2. รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
4. อาจารย์ 5 1 6 6 6 100 - - 

รวม 5 1 6 6 6 100 - - 
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ปีการศึกษา 2561 (ก.ค. 2561 – มิ.ย. 2562) 
1. ศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
2. รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
4. อาจารย์ 5 1 6 6 6 100 - - 

รวม 5 1 6 6 6 100 - - 
ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2563) 
1. ศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
2. รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - - - 
4. อาจารย์ 5 1 6 6 6 100 - - 

รวม 5 1 6 6 6 100 - - 
 

*อาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) หมายถึง 
 - อาจารย์ที่มีระยเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 FTEs 
 - อาจารย์ที่มีระยเวลาการท างาน 6 - 8 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 0.5 FTEs 
 - อาจารย์ที่มีระยเวลาการท างานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEs 
  ทางหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบถ้วนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังไม่มี
อาจารย์ที่จะเกษียณ ท าให้ทางหลักสูตรยังไม่มีการประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา
ประจ าหลักสูตร 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.2 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีการจัดท าการเปรียบเทียบอัตราส่วน
บุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา และภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยใน
การค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 25:1 (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.2-1) สามารถแสดงข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6.2 : อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.1-1) 
 

ปีการศึกษา 
รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ของ
บุคลากรนักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ
จ านวนนักศึกษา 

2562 6 127.61 1:22 
2561 6 144.75 1:25 
2560 6 134.94 1:23 
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.3 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน ซึ่ง
ระบบและกลไกดังกล่าวมีการด าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงได้แผนภาพต่อไปนี้ 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.3-1) จึงไม่มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.4 
ผลการด าเนินงาน 
  ทางมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ โดยผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า
สาขาวิชา) และจากคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกภาคการศึกษา ตามระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บริการ และหลักสูตรสามารถดูผลการประเมินในการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา จากเว็บไซต์ส่งเสริม
วิชาการ เพื่อติดตามให้บุคลากรมีการปรับปรุงให้มีสมรรถนะได้ตรงต าแหน่งและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.5 
ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยได้ก าหนดแผนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึงการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ 2) การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และ
การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  หลักสูตรได้มีแผนการเข้าสู้ต าแหน่งวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 คน และมีรายละเอียดการ
แสดงความก้าวหน้าในการท าเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6.3 : ความก้าวหน้าการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ. ที่ครบก าหนด ผลงานที่ใช้ ความก้าวหน้า 
1 อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 2560 - งานวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 
50 % 
20 % 

2 อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 2561 - ความก้าวหน้าของงานวิจัย 
- เอกสารประกอบการสอน 

50 % 
100 % 

3 อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 2561 - อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

 

 
 2) การเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  ในการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพให้กับ
ตนเอง โดยการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน และโครงการการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ 
(MOU) กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในด้านการสอน และท าให้เกิดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 6.4 : การเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

อ.ธนสิทธิ  นิตยะประภา ศึกษาดูงานระบบโลจสิติกส์ในงาน Tilog 
Logistix 

เพื่อน านักศึกษาเข้าไปสร้างการเรยีนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

อบรมผู้นเิทศสหกิจศึกษา สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ึกงานแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจสิตกิส์   
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อน านักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   

การสร้างความร่วมมือการพัฒนา       
โลจสิติกส์แลโซ่อุปทานภาคเหนือและ
พื้นที่ติดต่อ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณโุลก 

เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
และสามารถสร้างผลงานวิจัยได้ 

การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ 
(MOU) กับบริษัท ซีพีออลล์ จ ากดั 

เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
และสร้างความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ 

การจัดท าหลักสตูรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ส าหรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ผูส้อน 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA 

อ.พศวีร์  ศิริสราญลักษณ ์ ศึกษาดูงานระบบโลจสิติกส์ในงาน Tilog 
Logistix 

เพื่อน านักศึกษาเข้าไปสร้างการเรยีนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง 

อบรมผู้นเิทศสหกิจศึกษา สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ึกงานแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ 
โลจสิติกส์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อน านักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

การสร้างความร่วมมือการพัฒนา       
โลจสิติกส์แลโซ่อุปทานภาคเหนือและ
พื้นที่ติดต่อ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณโุลก 

เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
และสามารถสร้างผลงานวิจัยได ้

การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ 
(MOU) กับบริษัท ซีพีออลล์ จ ากดั 

เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
และสร้างความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ 

การจัดท าหลักสตูรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ส าหรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ผูส้อน 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA 

อ.บัณฑิต  ศรสีวัสดิ ์ ศึกษาดูงานระบบโลจสิติกส์ในงาน Tilog 
Logistix 

เพื่อน านักศึกษาเข้าไปสร้างการเรยีนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง 

อบรมผู้นเิทศสหกิจศึกษา สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ึกงานแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจสิตกิส์   
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อน านักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

การสร้างความร่วมมือการพัฒนา       
โลจสิติกส์แลโซ่อุปทานภาคเหนือและ

เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ 
และสามารถสร้างผลงานวิจัยได้ 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

พื้นที่ติดต่อ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณโุลก 

การจัดท าหลักสตูรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ส าหรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ผูส้อน 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA 

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ ศึกษาดูงานระบบโลจสิติกส์ในงาน Tilog 
Logistix 

เพื่อน านักศึกษาเข้าไปสร้างการเรยีนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง 

อบรมผู้นเิทศสหกิจศึกษา สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ึกงานแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจสิตกิส์   
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อน านักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

การจัดท าหลักสตูรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ส าหรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ผูส้อน 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA 

อ.ธัชชัย  ช่อพฤกษา ศึกษาดูงานระบบโลจสิติกส์ในงาน Tilog 
Logistix 

เพื่อน านักศึกษาเข้าไปสร้างการเรยีนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง 

อบรมผู้นเิทศสหกิจศึกษา สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ึกงานแบบสหกิจศึกษา 

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจสิตกิส์   
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อน านักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

โครงการ KPRU STARTUP “Idea to 
startup camp” 

เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการสร้าง
ผลงานให้เป็นธรรมรูป 

Startup Boot Camp  ณ Rattana 
Grand Convention อ.เมือง           
จ.พิษณุโลก 

เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการสร้าง
ผลงานให้เป็นธรรมรูป 

การจัดท าหลักสตูรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ส าหรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ผูส้อน 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA 

อ.สาวิตรี พรหมรักษา ศึกษาดูงานระบบโลจสิติกส์ในงาน Tilog 
Logistix 

เพื่อน านักศึกษาเข้าไปสร้างการเรยีนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง 

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจสิตกิส์   
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อน านักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ชื่อเรื่อง การน าไปใช้ประโยชน์ 

อบรมผู้นเิทศสหกิจศึกษา สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ึกงานแบบสหกิจศึกษา 

การจัดท าหลักสตูรตามแนวทาง 
Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ส าหรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ผูส้อน 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA 

 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.6 
ผลการด าเนินงาน 
  ทางมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นเป็นประจ าทุกปี ทั้งในสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบการเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นประจ าทุกปี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 6.7 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนท าผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 14 ผลงาน (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.7-1) ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6.5 : การน าเสนอผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผู้น าเสนอผลงาน ชื่อบทความ/งานสร้างสรรค์ ชื่อวารสาร วัน เดือน ปีท่ีตีพิมพ์ 
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้า

ของผู้ประกอบการกิจการ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 

 11-12 กรกฎาคม 2561 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศดา้น
การขายและสินคา้คงคลัง กรณีศึกษา
กิจการศรีอะไหล่ยนต ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 

6-9 มีนาคม 2561 

การเปรยีบเทียบต้นทุนโลจสิติกสส์ าหรับ
การผลิตสินค้าเฟอร์นเิจอร์ กรณีศกึษา 
กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร ์

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจดัการ
เส้นทางการขนส่งธรุกิจน้ าดืม่ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 
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ผู้น าเสนอผลงาน ชื่อบทความ/งานสร้างสรรค์ ชื่อวารสาร วัน เดือน ปีท่ีตีพิมพ์ 
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ ์ การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก 

กรณีศึกษา รา้นจ าหน่ายของฝาก 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 6   

20 ธันวาคม 2562 

การจัดการโซ่อุปทานยางพารา ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา 

7-8 สิงหาคม 2561 

การลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจรถทัวร์ 
กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์ 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 

อ.บัณฑิต ศรีสวสัดิ ์ แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่ง
โดยน าระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
(GIS) มาประยุกต์ใช้กับโรงน้ าดื่มธารธิป 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 

6-9 มีนาคม 2561 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจดัการ
เส้นทางการขนส่งธรุกิจน้ าดืม่ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ การจัดการโซ่อุปทานการเลีย้งสุกรด้วย
ผักตบชวาตากแห้ง 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 

อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา การวิเคราะห์ต้นทุนโลจสิติกส์การ
เพาะปลูกมันส าปะหลังด้วยระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรม กรณีศึกษา ต าบลวังควง 
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวดั
ก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 6   

20 ธันวาคม 2562 

การพัฒนาการจดัล าดับสินค้าด้วยการ
วิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา รา้นโอ
ทอป อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 

การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้า
เคมีภณัฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธา
นนท์ขนส่ง จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ครั้งท่ี 5 

6-9 มีนาคม 2561 

อ.สาวิตรี พรหมรักษา เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5 

21 ธันวาคม 2561 

 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA-6.1-1 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าภาคปกติที่ลงทะเบียน กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
AUN-QA-6.2-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่องสัดส่วนจ านวน 
    นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
AUN-QA-6.3-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
    โลจิสติกส์ (มคอ.2) 
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AUN-QA-6.7-1 สรุปรายการการน าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

6.
1 

การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อน
ต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุด
ต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

 

  

    

6.
2 

มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา
และภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [2] 

 
 

 
 

   

6.
3 

เกณ ฑ์ ในการสรรหาและการคัด เลื อกบุ คลากรสายวิชาการซึ่ ง
ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การ
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรถูกก าหนดและ
ประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

 

 

 

 

   

6.
4 

มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]  
 

     

6.
5 

ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากร [8] 

 
 

     

6.
6 

การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูก
น ามาใช้เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ[9] 

 
 

     

6.
7 

มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัย
กับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10] 

  
     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 : คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 7.1  
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรฯ มีการด าเนินการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านบริการนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง (ยกเว้น สิ่งอ านวย
ความสะดวกเฉพาะ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านการจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีบุคลากรสาย
สนับสนุนภายในร่วมกัน อาทิ งานทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่ IT ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส านักงาน
หอสมุด งานพยาบาล งานหอพักนักศึกษา เป็นต้น และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานคณบดี   
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าหน้าที่ ในการดูแลการจั ดการเรียนการสอน การบริการการศึกษา การ
บริหารงานธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ งานวิจัย และ
งานกิจการนักศึกษาให้แก่ทุกหลักสูตร จ านวน 8 คน โดยบุคลากรดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสาย
งานที่ตนได้รับมอบหมายตามกรอบภาระงาน (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.1-1) ตลอดจนต้องเข้ารับการ
พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการอบรม สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการการศึกษา (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.1-2) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ยังขาดเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร ที่
เข้ามาช่วยบริหารจัดการและดูแลห้องปฏิบัติการ ณ ที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 7.2  
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรฯ มีการด าเนินการร่วมกันกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรตามเกณฑ์ของที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและคุณวุฒิผู้สมัครตรงตามต าแหน่ง 
ซึ่งกระบวนการสรรหาได้มีการแต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าส านักงานของวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ 
ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ มีคณะกรรมการออกข้อสอบที่ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง
ที่รับสมัครอย่างแท้จริงมาบรรจุ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้น เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-7.2-1) และได้มีการเผยแพร่ประกาศการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียของคณะ ฯ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  หลังจากที่ได้ด าเนินการคัดเลือก และมีผู้มารายงานตัวบรรจุเป็นบุคลากร แล้วจึงได้มีการจัดท าค าสั่ง
มอบหมายภาระงานเพ่ือก าหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรใหม่ได้ทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนต้องท าแบบข้อตกลงภาระงาน (ระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ E-PAR) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ตามสัดส่วนภาระงาน
ที่มหาวิทยาลัยได้ให้ค่าน้ าหนักภาระงานประกอบสัดส่วนการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย มหาวิทยาลัย
จะมีการก าหนดและแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือประกอบการจัดท าแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภท
สายสนับสนุนวิชาการให้ทราบล่วงหน้า การจัดท าแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จะเป็นการท าข้อตกลงตลอดท้ังปีงบประมาณโดยท าเพียงครั้งเดียวเมื่อต้นปี แล้วมีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณตามกระบวนการการปฏิบัติงาน (A2) เพ่ือประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่นเดียวกับบุคลากร
สายวิชาการ 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 7.3 
ผลการด าเนินการ 
  ทางมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน โดยผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า
ส านักงาน) และจากคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกภาคการศึกษา ตามระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก ประกอบด้วย 1) ภาระงานบริหาร  2) ภาระงานประจ า  3) ภาระเชิงพัฒนา 
4) ภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ 5) ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 6) การประเมินการพัฒนาตนเอง 7) ผล
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การประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล โดยองค์ประกอบการประเมินภาพรวมแสดง
เป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ  
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 7.4 
ผลการด าเนินการ 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส าหรับการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศเท่าที่จ่ายจริง และจ านวนไม่เกินคนละ 2,000 บาท โดยก าหนดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IDP) (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.4-1) เมื่อต้นปีงบประมาณ และ
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้จะมีหัวหน้างานเป็นผู้พิจารณาผลการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการท างานและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-7.1-2) 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 7.5 
ผลการด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม มี
หลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สอกคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะท าการประเมิน โดยการจัดระบบการประเมินผลงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.2-1) 
 

ตารางท่ี 7.1 : จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

บุคลากร 
การศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 

จ านวนทั้งหมด 
น้อยกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ด้านกิจการนักศึกษา  1  1 
ด้านการเงินและงบประมาณ  1  1 
ด้านการบริการวิชาการและวิจัย  1  1 
ด้านธุรการ  1   1 
ด้านศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
1 1 

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา   1  1 
ด้านอ านวยการ  1  1 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 8 คน 
จ านวนหลักสูตรที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ด าเนินงาน 8 หลักสูตร 
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รายการหลักฐาน 
AUN-QA-7.1-1 สรุปภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (A2) 
AUN-QA-7.1-2 สรุปกิจกรรมการอบรม/พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2562 
AUN-QA-7.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2562 
AUN-QA-7.4-1 แผนพัฒนาต้นเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่ งตั้ งบุคลากรสาย
สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา 
งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

  

 

    

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร 
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนข้ัน บุคลากรสายสนับสนุน [2] 

  
 

    

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน [3] 

 
  

    

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4] 

 
  

    

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการ 
[5] 

  

 

    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8 : คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 8.1  
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรมีนโยบายการรับเข้าตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯจากการรับตรงของมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์ หลักสูตรมีการก าหนดการรับ
นักศึกษาใหม่จ านวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมู่เรียนๆ ละ 30 คน และน าแผนดังกล่าวเข้าสู่สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการอนุมัติ โดยผ่านการกลั่นกรองจากประธานสาขาวิขาการจัดการโลจิสติกส์ และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามหลักการ เมื่อมี
การอนุมัติเสร็จสิ้นทางหลักสูตรและส านักส่งเสริมทางวิชาการ เพ่ือด าเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษา เป็น
เวลา 2 เดือนล่วงหน้าก่อนการสอบสัมภาษณ์ โดยการประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (AUN-QA-8.1-1) 
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ก าแพงเพชรแม่สอด (AUN-QA-8.1-2) และมีการน าเสนอข่าวสารประกาศการรับนักศึกษาใหม่ใน
รอบต่างๆ อยู่เสมอ 
  ทางหลักสูตรได้ก าหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางหลักได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ
เฟสบุ๊ค (Facebook) 2) การประชาสัมพันธ์ผ่านการแนะแนวในระดับมหาวิทยาลัยฯ และ 3) การประชาสัมพันธ์
ผ่านโครงการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชน โดยหลักสูตรมีการประเมินแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
พบว่าช่องทางที่ 1 และ 3 เป็นช่องทางท่ีท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าสมัครเรียนมากท่ีสุดจากผล
การด าเนินงานของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 8.2  
ผลการด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยมีการกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสมโดยหลักสูตรมีการคัดเลือกผู้เรียนจากการรับตรงของ
มหาวิทยาลัย (AUN-QA-8.2-1) ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศประเภทการรับสมัครของนักศึกษา คือ ประเภท
โควตา และประเภททั่วไป หลักสูตรมีการก าหนดการรับนักศึกษาใหม่จ านวน 60 คน โดยทางหลักสูตรได้
วางแผนและการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ได้แก่ 1) คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
ประกอบด้วย 1.1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1.2) มีระดับะแนน 
GPA ไม่ต่ ากว่า 2.00 1.3) มีระดับคะแนนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 2.00 และ 1.4) มีระดับคะแนน
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.00 และ 2) เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย 2.1) ความรู้วิชาหลัก/ความรู้เฉพาะสาขาวิชา 4 คะแนน 2.2) ทักษะทางสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 
4 คะแนน 2.3) บุคลิกภาพ/การแต่งกาย/ความเชื่อมั่นใน ตนเอง 4 คะแนน 2.4) ทัศนคติ/เจตคติต่อวิชาชีพ/
สาขาวิชา 4 คะแนน และ 2.5) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและสังคม 4 คะแนน 
โดยหลักสูตรได้น าเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การรับนักศึกษารอบต่างๆ  
(AUN-QA-8.1-1) 
  หลังการด าเนินการดังกล่าวจะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการรายงานผลจ านวน
นักศึกษาใหม่ที่ได้เทียบกับแผนการรับนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป รวมถึงเพ่ือ
จะได้หาแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 8.1 : การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่ลงทะเบียน 
2557 114 60 83 
2558 83 60 61 
2559 97 60 73 
2560 65 60 46 
2561 90 60 68 
2562 177 60 57 

 
ตารางที่ 8.2 : จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 >ปี 4 

2558 61 63 11 17 0 152 
2559 73 49 62 39 1 223 
2560 46 56 48 62 1 213 
2561 68 42 56 48 1 215 
2562 57 59 40 56 1 213 

 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 8.3  
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรได้ก าหนดระบบการก ากับติดตามนักศึกษา ในด้านความก้าวหน้าในการเรียนศักยภาพทาง
วิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
  ก่อนเข้าศึกษา ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยได้จัดให้นักศึกษาใหม่ชั้น
ปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รูปแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
ปีการศึกษา 2562 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีการวัดประเมินศักยภาพนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบ
วัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์จ านวน 5 ข้อ และภาษาอังกฤษ จ านวน 25 ข้อ โดยหลักสูตรได้มีการก าหนด
แผนการติดตามผลการด าเนินงานไว้ในปีการศึกษา 2562 โดยให้มีการแยกผลการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ผลที่เกิดขึ้นของนักศึกษาที่มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์ ในรายวิชา คณิตศาสตร์
และสถิติส าหรับการจัดการโลจิสติส์ และทางด้านภาษาอังกฤษ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในภาคเรียนที่ 
1 (AUN-QA-8.3-1) นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครอง
ให้กับนักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภายในกิจกรรมมีการชี้แจงแผนการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และยังมี
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการท างานจากศิษย์เก่า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างความมั่ นใจให้กับ
ผู้ปกครองและชี้แจงให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนของนักศึกษาเพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนของบุตรหลานในระหว่างศึกษา (AUN-QA-8.3-2) 
   - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน้นรายวิชาพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้พ้ืนฐานด้านการ
บริหารจัดการ และโลจิสติกส์ที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ไม่เกิน 40 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา 
   - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เน้นรายวิชาเกี่ยวกับ โซ่อุปทาน คลังสินค้า การขนส่ง การจัดซื้อ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 42 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา 
   - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เน้นรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า การขนส่ง 
การจัดซื้อ และการน าเข้าส่งออก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษาได้โดยไม่เกิน 42 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา 
   - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เน้นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการวิจัย 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงในกรณีศึกษาของการวิจัย หรือสหกิจศึกษาได้ ไม่เกิน 42 หน่วยกิจต่อปี
การศึกษา (AUN-QA-8.3-3) 
  เมื่อนักศึกษาศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนด นักศึกษาทุกคนต้องท าการสอบประมวลความรู้โดย
หลักสูตร ซึ่งผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 จึงจะสามารถจบ
การศึกษาได้ ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านต้องท าการสอบประมวลความรู้ใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(AUN-QA-8.3-4) 
  นักศึกษาทุกชั้นปีจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา (AUN-QA-8.3-5) โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนที่ถูกแต่งตั้งท าหน้าที่ก ากับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะต้องตกออก นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หมู่เรียนรายงานการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเข้าสู่การพิจารณาความก้าวหน้าในการ
เรียนและศักยภาพของผู้เรียนในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

ตารางที่ 8.3 : การคงอยู่ของนักศึกษาของหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 83 63 62 62 1 0 
2558  61 49 48 48 1 
2559   73 56 56 56 
2560    46 42 40 
2561     68 59 
2562      57 

 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 8.4  
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ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรได้จัดระบบสนับสนุนการให้ปรึกษาแนะน าโดยนอกเหนือนักศึกษาสามารถมาพบขอค าปรึกษา
คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาที่สาขาฯแล้ว หลักสูตรมีการให้ค าปรึกษาผ่านการสนทนาผ่าน Facebook 
โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ (AUN-QA-8.4-1) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้ค าปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการ การด ารงชีวิต การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้
อย่างทันเวลา โดยหลักสูตรมีการน ารายงานการให้ค าปรึกษาในประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วนมาร่วมกันประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว นอกเหนือจากนี้สาขาวิชา
เน้นการพัฒนานักศึกษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้า
ประกวดแข่งขัน ที่ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองและการประกอบอาชีพในอนาคตโดยผลการด าเนินที่
โดดเด่นในปีการศึกษา 2562 เช่น  
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองให้กับนักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภายใน
กิจกรรมมีการชี้แจงแผนการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการ
ด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียน
และการท างานจากศิษย์เก่า (AUN-QA-8.3-2) 
   - การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม “English Expo and International Cultural Festival” จัดโดย
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน 
KPRU Hollywood English Game (AUN-QA-8.4-2) 
   - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับวุฒิบัตรที่ออกโดยกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในสาขาเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคนิคการจัดการงานคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะที่
จ าเป็นในการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (AUN-
QA-8.4-3) 
 

เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 8.5  
ผลการด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนการสอน มีส านัก
วิทยบริการและสารสนเทศ เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล มีห้องพยาบาลเพ่ือดูแลด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่นักศึกษา มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สถานที่ในการท ากิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการ 
รวมทั้งชมรมต่างๆ ของนักศึกษา นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสาขาวิชา
ที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับโลจิสติกส์และงานวิจัยของศิษย์เก่า รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การวิจัย (AUN-QA-8.5-1)  โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้รับชุดปฏิบัติการ
เรียนรู้รถโฟล์คลิฟต์เพ่ือหลักใช้ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา แล้วสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการอบรม เพ่ือ
ขอใบรับรองการยกระดับฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานชาติเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 
          ด้านสังคมและจิตใจ หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา (AUN-QA-8.5-2) มี
การด าเนินการก ากับดูแลนักศึกษา ด าเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านวิชาการ 
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วิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และพลานามัยของ
นักศึกษา เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ในปี 2562 มีการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์และกิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาวโลจิสติกส์ 
(AUN-QA-8.5-3) โดยเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการเข้าสังคม เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และรู้จักใช้สติในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA-8.1-1 เว็ปไซต์การรับเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร http://www.admission.kpru.ac.th 

AUN-QA-8.1-2 แฟนเพจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ https://www.facebook.com/IamLM.KPRU/  
    และ https://www.facebook.com/ kprums.logistics 
AUN-QA-8.2-1 หนังสือแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
AUN-QA-8.3-1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
AUN-QA-8.3-2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
AUN-QA-8.3-3 แผนการเรียนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 
AUN-QA-8.3-4 การสอบประมวลความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
AUN-QA-8.3-5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
AUN-QA-8.4-1 ระบบให้ค าปรึกษาออนไลน์ และช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษา โดยใช้ social media  
AUN-QA-8.4-2 กิจกรรม “English Expo and International Cultural Festival” 
AUN-QA-8.4-3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
AUN-QA-8.5-1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
AUN-QA-8.5-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา 
AUN-QA-8.5-3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณ ฑ์ การรับ เข้ าสู่

หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน [1] 

  
 

    

8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน 
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ [2] 

  
 

    

8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้ เรียน
อย่างเพียงพอ [3] 

  
 

    

8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการ
บริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ

  
 

    

http://www.admission.kpru.ac.th/
https://www.facebook.com/IamLM.KPRU/
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8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
ประกอบอาชีพ [4] 

8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้ งด้านกายภาพ 
สังคม และ จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน [5] 

  
 

    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
 
เกณ ฑ์ คุณ ภาพที่  9 : สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ  และโครงสร้ างพื้ น ฐาน  (Facilities and 
Infrastructure) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 9.1  
ผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และได้ท า
การของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือให้หลักสูตรมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ดังรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 9.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562 
 
ล าดับ รายการ จ านวน การน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์ (งบประมาณมหาวิทยาลัย) 

1 ชุดปฏิบัติการซอฟแวร์ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
  - ซอฟต์แวร์จ าลองสถานการณ์ Anylogic 
Simulation Software จ านวน 1 โปรแกรม 

1 ชุด ใช้การเรียนการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

2 
 

 

ชุดปฏิบัติการ GPS Tracking 
  - GPS Tracking จ านวน 5 เครื่อง 
  - เครื่อง GPS ส ารวจ จ านวน 5 เครื่อง 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 5 
เครื่อง 

1 ชุด 
 

ใช้การเรียนการสอนในรายวิชาการ
ขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางใน    
โลจิสติกส์ และวิชาเทคโนโลยกีาร
ขนส่ง 

3 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการ        
โลจิสติกส์ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เครื่อง 

1 ชุด ใช้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบขนถ่าย
วัสดุ 

1 ชุด ใช้สอนในรายวิชาภาคปฏิบัติ 

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันขาว-ด า 1 เครื่อง ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอน 
6 กระดานอัจฉริยะ 1 ชุด ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอน 
7 ชุดปฏิบัติการโฟล์คลิฟท์ เทรนนิ่ง 

- รถยกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์
2 ชุด ใช้เพื่อเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพให้กับ 

อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางโล
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ล าดับ รายการ จ านวน การน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
ประกอบ  จ านวน 2 คัน 
- รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 1 คัน 
- ชั้นวางสินค้า 2 ชั้น จ านวน 1 ชุด 
- พาเลทพลาสติก จ านวน 10 ชุด 
- กรวยจราจร จ านวน 90 อัน 
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จ านวน 1 ชุด 
- ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งในการ
บ ารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ จ านวน 1 ชุด 

จิสติกส์ 

สิ่งก่อสร้าง (งบประมาณมหาวิทยาลัย) 
1 ห้องปฏิบัติการทางการจัดการโลจิสติกส์ 

  - ห้องปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบขน
ถ่ายวัสดุ 

1 ห้อง ใช้ในการสอนในรายวิชาที่เป็น
ภาคปฏิบัติ 

2 ห้องเรียนทฤษฎี 3 ห้อง ใช้ในการสอนในรายวิชาที่เป็น
ภาคทฤษฎี 

ครุภัณฑ์ (งบประมาณสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 
1 ชุดไมโครโฟนพร้อมล าโพง 1 ชุด 

ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอน 

2 ตัวอ่านบาร์โค้ด 'ACAN' สาย USB 1 ตัว 
3 เครื่องปริ้น Brother  2 เครื่อง 
4 เครื่องปริ้น Canon 1 เครื่อง 
5 โปรเจคเตอร์ ส าหรับเคลื่อนที่ 3 เครื่อง 
6 เครื่องปริ้น LASER All in One 1 เครื่อง 
7 โปรเจคเตอร์ ส าหรับเคลื่อนที่ 2 เครื่อง 
8 โปรเจคเตอร์ ประจ าห้องเรียน  4 เครื่อง 
9 ห้องสมุดสาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

  - หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาการจัดการ     
โลจิสติกส์ 
  - ชั้นวางหนังสือ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกในการค้นคว้าของ
นักศึกษา 

1 ห้อง ใช้เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

10  โน๊ตบุ๊ค ส าหรับการเรียนการสอน  4 เครื่อง ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการสอน 
11 เครื่อง PC ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 12 

เครื่อง 
ใช้เพื่อส าหรับเตรียมการสอนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
  หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดย
ให้มีการจัดท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้น
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ปีที่ 1 – 4 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
หัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ มีความระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 3.95 รองลงมา “ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน” และ “ความ
สะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-1)  
  จากผลการประเมินดังกล่าวทางหลักสูตรจึงได้มีการด าเนินการจัดท าค าขอแบบร่างครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ไปยังคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 2 รายการอันประกอบไปด้วย 1) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
การขนส่งและการกระจายสินค้า งบประมาณ 7,413,600 บาท (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-2) และ          
2) งบประมาณปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7 ,573,600 บาท ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 ส านักงบประมาณได้มีการอนุมัติงบปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการ โลจิสติกส์ 
งบประมาณ 7,573,600 บาท โดยเริ่มปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-3) 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 9.2 
ผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการด าเนินงานจัดมุมหนังสือส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการสืบค้นใน
รูปแบบเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และงานวิจัยของนักศึกษาภายในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมี
หนังสือ จ านวน 50 เล่ม เอกสารประกอบการสอน จ านวน 20 เล่ม และงานวิจัยจ านวน 60 เล่ม และจัดให้มี
ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เครื่อง ไว้ส าหรับให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับสาขาวิชา
เองนอกเหนือจากระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการใช้ทรัพยากรร่วม
มหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการห้องสมุดทั้งในรูปแบบ เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
ดิจิตอล ระบบคอมพิวเตอร์ และรวมถึงการให้บริการระบบ E-Learning ส าหรับนักศึกที่ต้องการสืบค้นหรือหา
ความรู้เพ่ิมเติมในอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อดิจิตอลตามแบบประเมินความ
ต้องการจากหลักสูตรฯ เพ่ือให้มีจ านวนหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์เพียงพอในการให้บริการนักศึกษาทางด้าน      
โลจิสติกส์ 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 9.3 
ผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับสนับสนุนการเรียน
และการท าวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 9.2 : ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการท าวิจัย 
 

ล าดับ รายการ จ านวน การน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
1 ชุดปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม 

โลจิสติกส์ 
  - ซอฟต์แวร์จ าลองสถานการณ์ Anylogic 
Simulation Software 

1 ชุด ใช้การเรียนการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
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ล าดับ รายการ จ านวน การน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
2 
 
 

ชุดปฏิบัติการ GPS Tracking 
  - GPS Tracking จ านวน 5 เครื่อง 
  - เครื่อง GPS ส ารวจ จ านวน 5 เครื่อง 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 
5 เครื่อง 

1 ชุด 
 

ใช้การเรียนการสอนในรายวิชาการขนส่ง
สินค้าและบริหารเส้นทางในโลจิสติกส์ 
และวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง 

3 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เครื่อง 

1 ชุด ใช้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4 ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบขน
ถ่ายวัสดุ 

1 ชุด ใช้สอนในรายวิชาภาคปฏิบัติ 

5 ชุดปฏิบัติการโฟล์คลิฟต์ เทรนนิ่ง 
- รถยกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ  จ านวน 2 คัน 
- รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 1 คัน 
- ชั้นวางสินค้า 2 ชั้น จ านวน 1 ชุด 
- พาเลทพลาสติก จ านวน 10 ชุด 
- กรวยจราจร จ านวน 90 อัน 
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จ านวน 1 ชุด 
- ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งในการ
บ ารุงรักษารถโฟล์คลิฟต์ จ านวน 1 ชุด 

2 ชุด ใช้เพื่อเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพให้กับ 
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทาง 
โลจิสติกส์ 

6 ห้องปฏิบัติการทางการจัดการโลจิสติกส์ 
  - ห้องปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบ 
ขนถ่ายวัสดุ 

1 ห้อง ใช้ในการสอนในรายวิชาที่เป็น
ภาคปฏิบัติ 

 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 9.4 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดย
จัดให้มีการจัดท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 – 4 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ในหัวข้อ “ความสะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย” เท่ากับ 3.96 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-1) จากผลการประเมินหลักสูตรมีการด าเนินการติดตั้ง
ระบบอินเตอร์แบบไร้สาย แทนระบบเดิมของมหาวิทยาลัย ภายในอาคารการจัดการโลจิสติกส์ (ตึก 22) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยต่อสภาวะในปัจจุบัน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากผลการด าเนินงานข้างต้นในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการจัดท าการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ซ้ าอีกครั้งเพ่ือดูผลการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2561  เมื่อมีการพิจารณาใน
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ประเด็นหัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ ในปีการศึกษา 
2561 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.95 ในปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ  3.72 (ลดน้อยลง) 
หัวข้อ “ความสะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 ในปีการศึกษา 2562 
ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.14 (เพ่ิมมากขึ้น) (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.4-1) จากผลการประเมินในปี
การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงได้มีการด าเนินการจัดท าค าขอแบบร่างครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ไปยังคณะฯ ได้แก่ งบประมาณปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600 
บาท (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-3) ซึง่ในปีการศึกษา 2562 ส านักงบประมาณได้มีการอนุมัติงบปรับปรุง
อาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ จ านวนงบประมาณดังกล่าว โดยเริ่มปรับปรุงในปีการศึกษา 
2563 ในการปรับปรุงอาคารดังกล่าว ทางหลักสูตรได้เพ่ิมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีก 1 ห้อง เพ่ือรองรับ
การสอนให้มีความทันสมัยต่อสภาวะในปัจจุบัน 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 9.5 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรมีการวางแผนในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้
บริการในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร โดยยึดหลักด้านความปลอดภัยจากระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
หลักสูตรได้จัดท าเป็นเอกสารแสดงถึงกฎ ระเบียบในการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่มา
เข้าใช้ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร แต่เนื่องจากอาคารของหลักสูตรมีการปรับปรุงอาคารจึงท าให้หลักสูตรยังไม่
มีการด าเนินการติดตั้งเอกสารดังกล่าว เมื่อการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จทางหลักสูตรจะมีการด าเนินการใน
การติดตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการให้ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรต่อไป 
 

รายการหลักฐาน 
AUN-QA-9.1-1 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารจัดการหลักสูตร 2561 
AUN-QA-9.1-2 แบบร่างครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่ง 
       และการกระจายสินค้า งบประมาณ 7,413,600 บาท 
AUN-QA-9.1-3 แบบร่างครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคาร 
       การจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600 บาท 
AUN-QA-9.4-1 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารจัดการหลักสูตร 2562 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียนการสอนและ

อุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) 
เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย 

  
 

    

9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย  

      

9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 
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9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ
และทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 

  
 

    

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสใน
การเข้าถึงมห้แก้ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

  
     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 : การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 10.1 
ผลการด าเนินการ 
  ในการจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกในการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี พ.ศ.  2559 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1) อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา 2) อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์  3) 
อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 4) อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา 5) อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 6) อาจารย์สาวิตรี 
พรหมรักษา 
   - นักวิชาการ 1) ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ 2) ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ 3) อาจารย์อนุสิษฐ ประเสริฐดี          
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล  
   - ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน 1) ดร.พิทักษ์ มหาบุญพาชัย 2) นายชิติสรรค์ สีชมภู  
   - ผู้ประกอบการจากภาครัฐ 1) นางสาวศิวาลัย พิมลลิขิตฤกษ์  
   - ศิษย์เก่า 1) นายต่อทรัพย์ วงษ์เอ้ือย 2) นายกิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ 3) นายสุทธิพงษ์ ที่สมัคร     
4) นายธนพัฒน์ เหมือนอิน  
   - ศิษย์ปัจจุบัน 1) นายพีรพล ด านงค์ 2) นายธนิต เมยคุณ 3) นางสาวอาจรีย์ สุคติศิริอุดม       
4) นางสาวจีรพร ลาดนอก (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.1-1)  
  นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ปี พ.ศ.
2561 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่ ปี พ.ศ. 2561 แบบ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปี พ.ศ. 2561 แบบส ารวจภาวะการมีงานท าและความต้องการของบัณฑิต 
ปี พ.ศ. 2561 และแบบส ารวจเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ปี พ.ศ. 2561 (รายงานหลักฐาน 
AUN-QA-10.1-2) เพ่ือใช้ปรับปรุงหลักสูตรและวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนประจ าทุกปีการศึกษา ใน มคอ.3 
และ มคอ.5 (รายงานหลักฐาน AUN-QA10.1-3) ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 10.2 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรได้ท าการสร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการประเมินและ
ปรับปรุง ดังนี้ 
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 10.3 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าระบบในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนผ่าน
ระบบวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2562 โดยการพิจารณาจากตารางต่อไปนี้  
 

ตารางท่ี 10.1 : ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 (รายงานหลักฐาน  
AUN-QA-10.3-1) 

 

ล าดับ ชื่อรายวิชา หมู่เรียน 
ผลการประเมินภาคการศึกษา 
1/2562 2/2562 3/2562 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการกระจายสินค้า 
6017204 4.45 - - 
6114207 4.45 - - 
6114208 4.45 - - 

2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
5917204 4.53 - - 
5917204 3.88 - - 
5917205 3.88 - - 

3 ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์ 
5917205 - 4.42 - 
6114207 - 4.42 - 
6114208 - 4.42 - 

4 การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจิสติกส์ 6017204 - 4.42 - 

5 สหกิจศึกษา 
5917204 - 4.42 - 
5917205 - 4.42 - 

6 การขนถ่ายวัสดุ 5717206 4.75 - - 

7 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
6214206 4.75 - - 
6214207 4.61 - - 

8 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจิสติกส์ 

6017204 3.82 - - 
5917205 - 4.51 - 
6114207 - 4.51 - 
6114208 - 4.51 - 

9 การวางแผนและควบคุมการผลิต 
5917205 - 4.51 - 
6214206 - 4.51 - 
6214207 - 4.51 - 

10 ระบบการผลิตแบบลีน 6017204 4.45 - - 

11 มาตรฐานโลจิสติกส์ 
6214206 4.36 - - 
6214207 4.36 - - 
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ล าดับ ชื่อรายวิชา หมู่เรียน 
ผลการประเมินภาคการศึกษา 
1/2562 2/2562 3/2562 

12 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง 
6114207 4.36 - - 
6114208 4.36 - - 

13 
กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่าง
ประเทศ 

6214206 - 4.27 - 
6214207 - 4.27 - 

14 การวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้น 6017204 - 4.27 - 
15 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ 6017204 - 4.27 - 

16 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 
6017204 4.59 - - 
6114207 4.59 - - 
6114208 4.59 - - 

17 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์ 
6214206 4.56 - - 
6214207 4.56 - - 

18 การบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส์ 
6214206 - 4.55 - 
6214207 - 4.55 - 

19 การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย 
6114207 - 4.55 - 
6114208 - 4.55 - 

20 
การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าส าหรับโลจิสติกส์ 

6017204 4.36 - - 
5917205 - 4.56 - 
6114207 - 4.56 - 
6114208 - 4.56 - 

21 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการจัดการ        
โลจิสติกส์ 

6114207 4.49 - - 
6114208 4.49 - - 

22 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง 6017204 - 4.56 - 

23 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5917204 4.17 - - 
5917205 4.17 - - 

24 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

5717206 4.50 - - 
5917204 4.32 - - 
5917204 4.32 - - 
5917205 4.32 - - 

25 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 6017204 4.34 - - 

26 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ 5817206 4.00 - - 

 - 4.51 - 

27 
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 5917204 4.36 - - 

5917205 4.36 - - 
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ล าดับ ชื่อรายวิชา หมู่เรียน 
ผลการประเมินภาคการศึกษา 
1/2562 2/2562 3/2562 

28 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับงานโลจิสติกส์ 
6114207 - 4.51 - 
6114208 - 4.51 - 

29 การน าเข้าและส่งออก 6017204 - 4.51 - 

30 
การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
งานโลจิสติกส์ 

5817206 - 4.51 - 

เฉลี่ยรวม 4.35 4.47 - 
 
  จากตารางผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2562 เท่ากับ 4.35 และ 2/2562 เท่ากับ 4.47 โดยมีข้อวิพากษ์
ส าคัญในรายวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ืองานโลจิสติกส์ ที่มีระดับคุณภาพการเรียนการสอนน้อยที่สุดมี
ค่าเท่ากับ 3.82 โดยมีประเด็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) สอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายชัดเจนตรงประเด็น และ   
2) แนะน าหนังสือ ต ารา และแหล่งความรู้เพ่ิมเติม มีระดับคุณภาพเท่ากับ 3.60 พึงพอใจ (รายงานหลักฐาน 
AUN-QA-10.3-1) ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวทางหลักสูตรฯ ได้มีการน าข้อมูลมาท าการประชุมเพ่ือทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.3-2) และด าเนินการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.5 
ในปีการศึกษา 2/2562 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.1-3) โดยเน้นให้ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดให้มีการท า
แผ่นการเรียนกานสอน และเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 10.4 
ผลการด าเนินการ 
  ในการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการของหลักสูตรฯ เพ่ือให้บริการชุมชนโดยผ่านกิจกรรมการส ารวจเส้นทางการขนส่งและกระจาย
สินค้าและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิสติกส์สู่โรงเรียนภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ โดยมีผู้ด าเนินงานเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 9 คน ได้แก่ 1) นางสาวรัตนา แซ่มี 
2) นางสาวสุภาวดี อยู่ทุ่ง 3) นางสาวปราณี วิวาสุข 4) นายสุนทร พรมไชยา 5) นางสาววรมน เปี้ยสร้อย       
6) นายชัยมงคล รอดอ าพร 7) นายขจรเกียรติ คุ้มเหตุ 8) นายธนินทร์ กฐินทอง และ 9) นางสาวกนกวรรณ 
สมอนาค (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.4-1) นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีรายวิชาการวิจัยการ
ด าเนินงานเบื้องต้น และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพ่ือให้
นักศึกษาได้น าความรู้ทฤษฎีมาท าการประยุกต์ใช้ในโครงงานและโครงการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชนและ
สถานประกอบการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10.2 : อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้องานโครงงาน รายช่ือนักศึกษา 

อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา 
แนวทางการพัฒนาการจัดเรียงพื้นที่ในเส้นทาง
การเดินเอกสาร ของพนักงานบริษัทชิปปิ้งแห่ง

นายรณชัย วิชัยวงษ์ 



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 42 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้องานโครงงาน รายช่ือนักศึกษา 
หนึ่งในเขตพ้ืนที่ลาดกระบัง 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย
หลักการ First in first out บริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด มหาชน (สาขา
ก าแพงเพชร) 

นายสิทธิพล หงษ์ทอง 

คู่มือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การจัดการตัวเลข INVOICE ของอุตสาหกรรม
ในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชีย 

นางสาวแจนจิฬา เอี่ยมเชย 

การลดต้นทุนกระดาษโดยน าโปรแกรม
ส านักงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา บริษัท ขนส่งเอกชน ABC 

นางสาวเกศรินทร์ เคียงข้าง 

การจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ บริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด มหาชน (สาขา
ก าแพงเพชร) 

นางสาวสุภารัตน์ ขอนทอง 

อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 

ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับการ
จัดเก็บของบรรจุภัณฑ์ (carton) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ 

นายสมหวัง จารัส 

ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนที่รองรับการ
จัดเก็บของบรรจุภัณฑ์ (โรฟิล์ม) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ 

นายอัมรินทร์ สุทธิสนธ์ 

การจัดการโซ่อุปทานล าไย อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร Longan Supply Chain 

นายศักดิ์สิทธิ์ ปานอินทร์ 
นายเจษฎา แนวโสภา 

นายชาลี แซ่ว่าง 

อ.บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ 

การสร้างคู่มือการปฏิบัติการบริหารจัดการ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ยูนิ
เวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 

นายชัยวัฒน์   ทองนันไชย 

แนวทางการลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า
กรณีศึกษา บริษัท นีโอสยามโลจิสติกส์ แอนด์ 
ทรานสปอร์ต 

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์หลง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยกล
ยุทธ์ 5 ส กรณีศึกษาบริษัท วี. คาร์โก จ ากัด 

นายโยธกานต์ แสงแก้ว 

การศึกษาและปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดเรียง
สินค้า กรณีศึกษา บริษัทนีโอสยาม โลจิสติกส์ 
แอนด์ ทรานสปอร์ต 

นางสาวสุภาพรรณ์ หน่วยจันทึก 

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 
กระบวนการท างานและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของพนักงานให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท

นางสาวิตฏิญาภรณ์ คุ้มเพ่ือน 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้องานโครงงาน รายช่ือนักศึกษา 
ตัวแทนน าเข้า - ส่งออกแห่งหนึ่งในเขตพ้ืนที่
ลาดกระบัง 
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงพื้นที่
จัดเก็บสินค้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้า 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามเพชร 

นางสาวนรี จันทา 

การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังสินค้าชั่วคราว
กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

นายธงชัย บุญช ู

การพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลการตรวจความ
พร้อมก่อนการให้บริการรถโดยสารของบริษัท 
ขนส่ง จ ากัด 

นางสาวสุวรรณา ชูเชิด 

การตัดการปัญหาสินค้าคงคลังด้วยแนวคิด 
Lean กรณีศึกษา บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จ ากัด 

นางสาวสรวงสุดา สมชื่อ 

อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 

การแก้ปัญหาสินค้าเสียหายระหว่างการขนถ่าย
สินค้ากรณีศึกษา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์
เพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด 

นางสาวพิมพ์พาพรรณ มูลสืบ 

การวางผังคลังสินค้าด้วยระบบ ABC 
ANALYSIS กรณีศึกษา บริษัท ไวด์เฟธฟู้ด 
จ ากัด 

นายเดชาพล พูลผล 

การจัดท าคู่มือการใช้ระบบโปรแกรมเฉพาะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

นางสาวมัณฑนา รัตนปรีชา 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
นักศึกษาฝึกงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น 

นายฐานันดร กล้ากสิการณ์ 

การปรับปรุงการไหลของสินค้าขนส่งทาง
อากาศกรณีศึกษา ตัวแทนรับส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ สนามบินดอนเมือง 

นางสาวอภิษฎา อ าพะวัน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน
ของแผนกบัญชีสามเสือ โดยใช้แนวคิดไคเซ็น  
กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

นางสาวพรรณวิภา  ทองค า 

การใช้ QR Code ในการตรวจสอบพื้นท่ี
คลังสินค้า กรณีศึกษา ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ฝ่ายการท่าอากาศยาน 

นางสาวพรสุดา รุ่งน้อย 

อ.สาวิตรี พรมรักษา 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สั่งซื้อสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

นายรักก้ี เบรอตอนนิแยร์ 
นายธนากร กัดฟัก 

การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง 
กรณีศึกษา กิจการค้าปลีก อ าเภอขาณุวรลักษ

นายขรรค์ทอง อวยสวัสดิ์ 
นายดารารัตน์ เทียนชัย 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้องานโครงงาน รายช่ือนักศึกษา 
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
การจัดระเบียบอะไหลใน stock งานซอมบ ารุง 
กรณีศึกษา บริษัท วี.คารโก จ ากัด 

นายนารายณ วงคจิ๋ว 

 
 
 
 

ตารางท่ี 10.3 : อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้องานโครงงาน รายช่ือนักศึกษา 

อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา 

การลดต้นทุนด้วยวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด
ส าหรับธุรกิจบริการ กรณีศึกษา ร้านน้ า
มะพร้าวป้าส าฤทธิ์ 

นางสาวลักษณา เพ็งสอน 
นางสาวสาวิตรี พุทธละ 

การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง 
กรณีศึกษา ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวธิดารัตน์ บุญชื่น 
นายจักรพันธ์ นุ่มเกลี้ยง 

อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ของ
ขนมไทย 

นายระชานนท์ ศิริโคตร 
นายจตุรเทพ ม่วงเก่า 

การเพ่ิมประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์เพ่ือการ
ขนส่ง กรณีศึกษา ฮอร์โมนพืช จากมูล
ไส้เดือน 

นางสาวอรนุช จักรเข่ือน 
นางสาวภคพร โสดา 

อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 

การศึกษาความต้องการและจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการกระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟชุมชนบ้านป่าคา 
จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวรัตนา แซ่มี 
นางสาวสุภาวดี อยู่ทุ่ง 

การศึกษาความต้องการสร้างเส้นทาง
หมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

นางสาวปราณี วิวาสุข 
นายสุนทร พรมไชยา 

นางสาววรมน เปี้ยสร้อย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการขนส่งน้ าแข็ง 
กรณีศึกษา ร้านเสรีเจริญพาณิชย์ อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

นายชัยมงคล รอดอ าพร 
นายขจรเกียรติ คุ้มเหตุ 

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 
กระบวนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ย้อนกลับ
ของเสียในธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตร 
กรณีศึกษา หมู่บ้านแม่ละเมา จังหวัดตาก 

นางสาวปภาวดี เวธนี 
นางสาวรสติกา กล่อมยัง 

อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา 
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์มะละกอด้วย
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ณ หมู่บ้านหนอง

นางสาวสุธิตา ศรีม่วง 
นายสิทธิพร ดอนไพรเมือง 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวข้องานโครงงาน รายช่ือนักศึกษา 
ช้างงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
การพัฒนาการจัดล าดับสินค้าด้วยทฤษฎี 
PDCA กรณีศึกษา ร้านจันทร์เพ็ญ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

นางสาวพัชราวดี ปิ่นเกิด 
นางสาวอทิตยา บุญคช 

การพัฒนาการจัดการคลังสินค้าผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา หจก. สิงห์ทอง 
เอนเตอร์ไพรซ 

นางสาวเบญจวรรณ จ๊ะสุนา 
นางสาวรุ้งนภา จันทรา 

นางสาวฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ 
การพัฒนาการจัดล าดับสินค้าและการ
จัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านหน่อย
การค้า 

นางสาวนัทธนันท์ เชื้อฆโนบล 
นางสาววิภาพร ท้าวเมือง 

การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าด้วย
ทฤษฎี ABC และ เทคนิค 5ส ค้าปลีก 
กรณีศึกษา ร้านเจริญนคร วัสดุก่อสร้าง 2 

นางสาวณิชา ราพานิช 
นางสาววิจิตรา เสือด้วง 

การปรับปรุงกระบวนการ การบริการหลัง
การขาย โดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา 
ร้าน ณรงค์ แบตเตอรี 

นางสาวสุภาวดี อินทพงษ์ 
นางสาวญาณิศา มาพร 

อ.สาวิตรี พรมรักษา 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการพ้ืนที่
คลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านเพชรรุ่งเรือง 

นางสาวอรียา ดอนชาไพร 
นางสาวเบญจมาส วรางคณาวราภรณ 

อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 
อ.สาวิตรี พรหมรักษา 

การจัดท าฐานข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ 
Delivery จังหวัดก าแพงเพชร 

นายธนินทร์ กฐินทอง 
นางสาวกนกวรรณ สมอนาค 

ปัจจัยใดที่ท าให้ร้านค้าเข้าร่วมกับ 
Foodpanda 

นายชาณุมาศ เหวขุนทด 
นายเจษฎา เรืองอยู่ 

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า
วัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา ร้านไทยเจริญกิจ
ก าแพงเพชร 

นางสาวสุธาสินี ภูโ่พธิ์ 
นายธีรพล บุญไทย 

 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 10.5 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการด าเนินการในปีการศึกษา 2561 โดย
จัดให้มีการจัดท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 – 4 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในหัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ มีความระดับความ
พึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 3.95 รองลงมา “ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน” และ 
“ความสะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-
10.5-1) จากผลการประเมินดังกล่าวทางหลักสูตรจึงได้มีการด าเนินการจัดท าค าขอแบบร่างครุภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ไปยังคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 รายการอันประกอบไปด้วย 1) ชุดปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า งบประมาณ 7,413,600 บาท และ 2) งบประมาณปรับปรุงอาคาร
สิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600 บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ส านัก
งบประมาณได้มีการอนุมัติงบปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600 
บาท โดยเริ่มปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ด าเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของ
สาขาแทนระบบเดิมของมหาวิทยาลัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยต่อสภาวะ
ในปัจจุบัน จากผลการด าเนินงานข้างต้นในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการจัดท าการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ซ้ าอีกครั้งเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2559-2562 ดังนี้ 
 
  จะได้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินที่เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี 1 – 4 มีระดับความพึงพอใจที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อมีการพิจารณาในประเด็นหัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ ในปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ3.95 ในปีการศึกษา 
2562 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.72 (ลดน้อยลง) หัวข้อ “ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียน” เท่ากับ 3.96 ในปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.57 (ลดน้อยลง) หัวข้อ “ความ

สะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 ในปีการศึกษา 2562 ระดับความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.14 (เพ่ิมมากข้ึน) (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.5-2) 
 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 10.6 
ผลการด าเนินการ 
  ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการ
ออกแบบระบบและกลไกเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
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  นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการก าหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10.4 : แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    
โลจิสติกส์ ให้มีมาตราฐานตาม
มาตราฐานคุณวุฒิที่กระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนดและสอด 
คล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

1) ศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการก าลังคนในภาค
ธุรกิจเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การพัฒนาหลักสูตร 
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
3) ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกกรมการ
เรียนการสอนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4) จัดท าแบบส าเร็จเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงพชรไป
ยังสถานประกอบการในรูปแบบ
เอกสารและระบบออนไลน์ 
5) มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

1) รายงานผลการด าเนินงาน 
2) รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3) นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เอกสารประสานงานกับภาคธุรกิจ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป จาก
ระดับ 5 
4) รายงานสรุปความต้องการของ
สถานประกอบการหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงพชร 

 
  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 จากความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ เพ่ือน าข้อมูลมาท าการทบทวนเพ่ือ
ด าเนินการการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ แต่โดยรวมแล้วทาง
หลักสูตรยังไม่ได้มีการประเมินระบบการท างานดังกล่าวโดยชัดเจน มีเพียงการด าเนินการประชุมและการ
ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ของหลักสูตร (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.6-1) 
 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA-10.1-1    มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
       โลจิสติกส์ (มคอ.2) 
AUN-QA-10.1-2   รายงานผลการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ พ.ศ. 2561 
AUN-QA-10.1-3   มคอ.3 - มคอ.5 
AUN-QA-10.3-1   ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 
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AUN-QA-10.3-2   รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา 2562 
AUN-QA-10.4-1   รายงานกิจกรรมการส ารวจเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้     
                              โลจิสติกส์สู่โรงเรียนภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
AUN-QA-10.5-1   รายงานผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2561 
AUN-QA-10.5-2   รายงานผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2562 
AUN-QA-10.6-1   รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ 
                        นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น

ข้อมูลนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 
       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ
ประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยืนยันความ
สอดคล้องและความเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]        
10.5 มีการประเมินและการปรับปรงุคุณภาพงานบริการและสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด หอ้งปฏิบัติการสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อน 
กลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 : ผลผลิต (Output) 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 11.1 
ผลการด าเนินการ 
  ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้ด าเนินการติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งหลักสูตรสามารถแสดงข้อมูลได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11.1 : อัตราการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ จ านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2558 61 51 49 48 2 2 13 
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83.61% 96.08% 97.96% 4.17% 100% 

2559 73 
 

60 59 59 58 
15 

 
82.19% 98.33% 100% 98.31% 

2560 46  
 42 41 40 

6 

 
 91.30% 97.62% 97.56% 

2561 69  
  62 59 

10 

 
  89.86% 95.16% 

2562 57 
    51 

6 
    89.47% 

 
  จากตารางที่ 11.1 ปีการศึกษา 2558 แรกเข้ามีจ านวน 61 คน ปีการศึกษา 2562 ยังคงอยู่จ านวน 2 
คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 โดยมีสถานะ (พักการเรียน) จ านวน 2 คน (ออกมีปัญหาด้าน
การเงิน) จ านวน 7 คน (ลาออก) จ านวน 3 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จ านวน 3 คน ปีการศึกษา 2559 
แรกเข้ามีจ านวน 73 คนปีการศึกษา 2562 ยังคงอยู่จ านวน 58 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 
98.31 โดยมีสถานะ (ลงทะเบียน) จ านวน 58 คน (พักการเรียน) จ านวน 13 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) 
จ านวน 11 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จ านวน 4 คน ปีการศึกษา 2560 แรกเข้ามีจ านวน 46 คนปี
การศึกษา 2562 ยังคงอยู่จ านวน 40 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 97.56 โดยมีสถานะ 
(ลงทะเบียน) จ านวน 40 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) จ านวน 5 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จ านวน 1 คน 
ปีการศึกษา 2561 แรกเข้ามีจ านวน 69 คน ปีการศึกษา 2562 ยังคงอยู่จ านวน 59 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 95.16โดยมีสถานะ (ลงทะเบียน) จ านวน 59 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) จ านวน 8 คน 
(ลาออก) จ านวน 1 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จ านวน 1 คน ปีการศึกษา 2562 แรกเข้ามีจ านวน 57 คน ปี
การศึกษา 2562 ยังคงอยู่จ านวน 51 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 89.47 โดยมีสถานะ 
(ลงทะเบียน) จ านวน 51 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) จ านวน 6 คน 
  หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการรับเข้า และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่ง
หลักสูตรได้ท ากราฟเพ่ือแสดงข้อมูลดังนี้ 
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ภาพที่ 11.1 แสดงกราฟอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 

 
  จากภาพที่ 11.1 เมื่อมีการติดตามและท าการเทียบเคียงอัตราการรับเข้า การออกกลางคัน การคงอยู่
ของนักศึกษาในหลักสูตรจะเห็นได้ว่าหลักสูตรมีการรับเข้าของนักศึกษาปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มลดลง เมื่อ
หลักสูตรได้มีพิจารณาด าเนินการเปรียบเทียบผลกับอัตราการออกของนักศึกษาปี 2558 – 2562 พบว่า อัตรา
การออกของนักศึกษาลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาในปี 2558 -2562  คือ “ออกมีปัญหา
ด้านการเงิน” มากถึง 37 คน รองลงมา คือ “ออกตามระเบียบวัดผล” ในปี 2558 -2562 มากถึง 9 คน 
รองลงมา คือ “ลาออก” จ านวน 4 คน เมื่อมีการพิจารณา ค่าร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรปี 2558 - 2562 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าร้อยละของอัตราการออกกลางคัน พบว่า มี
แนวโน้มลดลง และจะเห็นได้ว่านักศึกษาในชั้นปีที่ 1 จะมีโอกาสออกกลางคันมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 16.39% 
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ด าเนินการติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
  นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ด าเนินการติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11.2 : อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน 
ที่รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน/ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปี 2555 30 
17 

(56.67%) 
  

  

ปี 2556 52  
30 

(57.69%) 
 

  

ปี 2557 83   
54 

(65.06%) 
  

ปี 2558 61    
46 

(75.41%) 
 

ปี 2559 73    
 27 

(36.99%) 
*แหล่งที่มา : ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
  
  จากตารางอัตราการส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการติดตามผลการส าเร็จ
การศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ปีการศึกษา 2555 แรกเข้ามีจ านวน 30 คน และส าเร็จการศึกษาจ านวน 17 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 56.67 ปีการศึกษา 2556 แรกเข้ามีจ านวน 52 คน และส าเร็จการศึกษาจ านวน 30 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 57.69 ปีการศึกษา 2557 แรกเข้ามีจ านวน 83 คน และส าเร็จการศึกษาจ านวน 54 คน คิดเป็นค่า
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ร้อยละ 65.06 ปีการศึกษา 2558 แรกเข้ามีจ านวน 61 คน และส าเร็จการศึกษาจ านวน 46 คน คิดเป็นค่าร้อย
ละ 75.41 ปีการศึกษา 2559 แรกเข้ามีจ านวน 73 คน และส าเร็จการศึกษาจ านวน 27 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
36.99 นักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโน้มส าเร็จการศึกษาลดน้อยลงไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจากการ
ส ารวจ พบว่า นักศึกษารหัสปีการศึกษา 2558 ยังคงตกค้างอยู่ จ านวน 2 คน สถานภาพ คือ พักการเรียน 
และส าหรับนักศึกษารหัส 2559 ยังคงตกค้างอยู่ จ านวน 31 คนโดยมีสถานะ ลงทะเบียน จ านวน 18 คน พัก
การเรียน จ านวน 13 คน สามารถแสดงข้อมูลเป็นกราฟได้ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 11.2 แสดงกราฟอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปี 2558 -2562 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 11.2 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรยังไม่มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ใช้บัณฑิตของ
หลักสูตร ซึ่งหลังจากการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ทางหลักสูตรได้มีการพูดคุยถึงประเด็น
ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ 
 
เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 11.3 
ผลการด าเนินการ 
  หลักสูตรได้มีการด าเนินการก ากับและติดตามผลการมีงานท าของนักศึกษาหลังจากการส าเร็จการศึกษา
รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร รวมถึงการ
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พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ตลาดแรงงานและ
ท้องถิ่น และเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงหลังสูตรในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
  ในปีการศึกษา 2562 มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหมู่เรียน 5817206 จ านวน 28 คน หมู่เรียน 5817207 
จ านวน 29 คน รวมส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งในการเก็บข้อมูล พบว่า มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษากรอก
ข้อมูล 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 โดยมีสภาพการท างานปัจจุบัน คือ บัณฑิตได้งานท าแล้ว 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 ยังมิได้ท างาน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยบัณฑิตส่วนใหญ่ท างานเป็น พนักงานบริษัท/
องค์กรเอกชน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ลักษณะงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
และไม่ตรงสาขา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานท า 1-3 เดือน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 35 ได้งานใน 4-6 เดือน จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 20 ได้งานใน 10- 12 เดือน จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ได้งานทันทีหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ได้งานมากกว่า 1 ปี จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ได้งาน 7-9 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้
งานท าระหว่างศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ส าเร็จการศึกษามีเงินเดือนเฉลี่ย 
10,000 – 15,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ได้เงินเดือนสูงกว่า 15,000 บาท จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 ได้เงินเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สาเหตุที่ท าให้บัณฑิตได้งาน
ท า คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนในด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเพียงแค่จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 นอกจากนี้ส าหรับบัณฑิตที่ยัง
ไม่ได้งานท า 6 คน ให้เหตุผล คือ ยังไม่ประสงค์ท างาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 หางานท าไม่ได้ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รับราชการทหาร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 เริ่มงานใหม่ จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
  ข้อเสนอแนะของบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 1) การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ 2) ความ
หลากหลายของศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุม
วัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง การกระจายสินค้า น าเข้าและส่งออก การขนส่งทาง
บก ทางทะเล หรือทางอากาศ พาณิชย์นาวี 3) การใช้ภาษาอังกฤษ 4) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel      
5) การปฏิบัติจริง และ 6) การใช้เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย (รายงานหลักฐาน AUN-QA-11.3-1) 
จากข้อมูลดังกล่าวในปี 2562 ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบัณฑิตไว้ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2562 โดยเน้นการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมีการปรับเนื้อหาใน
รายวิชาให้มีการน าโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการค านวนทางคณิศาสตร์ให้กับนักศึกษาหมู่
เรียน 6114207, 6114208, ในรายวิชาซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาหมู่เรียน 6017204 
ในรายวิชาการขนส่งสินค้าและการบริหารเส้นทางในการขนส่ง นักศึกษาหมู่เรียน 6214206 , 6214207 ใน
รายวิชาการบัญชีการเงินส าหรับโลจิสติกส์ เป็นต้น (รายงานหลักฐาน AUN-QA-11.3-2) 
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 11.4 
ผลการด าเนินการ 
  ในการด าเนินงานของหลักสูตรทางหลักสูตรได้มีการวางแผนให้นักศึกษาต้องมีงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการโดยนักศึกษาจะเริ่มด าเนินการศึกษางานวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ใน
รายวิชาการวิจัยการด าเนินงานเบื้องต้นและในรายวิชาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 2 รายวิชาประกอบด้วยการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย 
การท าวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย ซึ่งมีหัวข้อวิจัยดังที่ กล่าวมาในเกณฑ์คุณภาพ
ย่อยที่ 10.4 ที่มีแนวทางเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชานั้นๆ โดยจะมีการสอบหัวขอ และ
สอบการน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งส าหรับนักศึกษาปีที่ 4 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษาจึงท าให้ใน
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาจะต้องได้หัวข้องานวิจัยจากสถานประกอบการและจะต้องมีการด าเนินงาน
ปรับปรุงระบบงานของสถานประกอบการและต้องได้ผ่านการน าเสนอผลงานวิจัยให้กับสถานประกอบการทั้ง 
24 หัวข้องานวิจัย และ 3 หัวข้อที่เป็นวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน ซึ่งส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาจะตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้ง 18 หัวของานวิจัย  
   นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยบนเวทีการ
ประชุมวิชาการดังนี้ 
 

ตารางท่ี 11.3 : ผลงานการน าเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเวทีประชุมวิชาการ 
 

ชื่อ-สกุล ชั้นปี ชื่อผลงาน เวทีการประชุม 
รูปแบบการ

น าเสนอ 
นางสาวปทุมรัตน์ สุดชาลี  
นางสาวน้ าเพชร วรรณา 
นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ 

4 การศึกษาโซ่อุปทานการค้า
ปลีก กรณีศึกษา ร้าน
จ าหน่ายของฝาก 

การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 6 วันที่ 20 
ธันวาคม 2562 

โปสเตอร์ 

นางสาวเบญจรัตน์ จิ๋วนารายณ์ 
นายธิดารัตน์ รักพ่วง 
นายธัชชัย ช่อพฤกษา 

4 การวิเคราะห์ต้นทุน       
โลจิสติกส์การเพาะปลูกมัน
ส าปะหลังด้วยระบบต้นทุน
ฐานกิจกรรม กรณีศึกษา 
ต าบลวังควง อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร 

การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 6 วันที่ 20 
ธันวาคม 2562 

บรรยาย 
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เกณฑ์คุณภาพย่อยท่ี 11.5 
ผลการด าเนินการ 
  จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 24 คน จาก
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 57 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 42.11 ซึ่งระดับความพึงพอใจต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจ เท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 83.96 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด เท่ากับ 4.36 และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ในด้านทักษะทางปัญญา เท่ากับ 3.98 และเมื่อมี
การแยกคุณลักษณะบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน พบว่า ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม เท่ากับ 4.47 ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ เท่ากับ 4.23 ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น 
หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถน ามาประยุกต์หรือเป็นพ้ืนฐานของ   
โลจิสติกส์ เท่ากับ 4.19 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน
ด้านโลจิสติกส์ เท่ากับ 4.04 ในด้านทักษะทางปัญญา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 
เท่ากับ 4.05 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยน าหลักการต่างๆ  มา
อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม เท่ากับ 3.91 ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เท่ากับ 4.38 มีระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เท่ากับ 4.34 และในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีทักษะการใช้ภาษาไทยใน
การอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 4.30 มี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
รายงาน เท่ากับ 4.11 และเมื่อมีการพิจารณาจะเห็นได้ว่าในหัวข้อ 3.2 สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดย
น าหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม เป็นหัวข้อที่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการปรับปรุงมากท่ีสุด ซึ่ง
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดของทุกหัวข้อ เท่ากับ 3.91 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-11.5-1) ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 11.4 : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ย้อนหลัง 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

 

ที ่ รายการประเมิน 
2559 2560 2561 2562 

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 

1 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.24 พึงพอใจ 4.2 พึงพอใจ 4.20  พึงพอใจ 4.36  พึงพอใจ 

2 
ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ 

4.04 พึงพอใจ 3.94 พึงพอใจ 3.98  พึงพอใจ 4.12  พึงพอใจ 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.11 พึงพอใจ 3.95 พึงพอใจ 4.01  พึงพอใจ 3.98  พึงพอใจ 

4 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.21 พึงพอใจ 4.22 พึงพอใจ 4.19  พึงพอใจ 4.35  พึงพอใจ 

5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.52 พึงพอใจ 3.61 พึงพอใจ 3.80  พึงพอใจ 4.17  พึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 4.02  พึงพอใจ 3.98  พึงพอใจ 4.04  พึงพอใจ 4.20 พึงพอใจ 

 
  นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการแสดงแนวโน้มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้ 
 

 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA-11.3-1    สรุปรายงานภาวการณ์มีงานท าและความต้องการของบัณฑิตหลักสูตร พ.ศ. 2562 
AUN-QA-11.3-2   มคอ.3 - มคอ.5 
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แนวโน้มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
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AUN-QA-11.5-1   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ 
       บัณฑิต พ.ศ. 2562 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 
11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จการศึกษา

และอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [6] 
       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ
เรียนจบการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง [1]        

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของบัณฑิต
เพ่ือใช้ในการปรับปรุง [1] 

       

11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการท าวิจัย
ของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง [2]        

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยีเพ่ือใช้ในการปรับปรงุ [3] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร 
 

1. จุดแข็งของหลักสูตร 
 1) หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 2) หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะฝีมือทางด้านโลจิสติกส์ โดยการอบรมจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 3) หลักสูตรมีสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเครื่องมือที่ใช้
ในการปฏิบัติจริง 
 4) หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจากโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการท างาน (WIL) และการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา 
 

2. จุดอ่อนของหลักสูตร 
 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ 
 2) รายวิชาในหลักสูตรยังไม่ได้พัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
 3) หลักสูตรมีสิ่งอ านวยความสะดวก (คอมพิวเตอร์) ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
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3. การให้คะแนนการประเมินตนเองในแต่ละเกณฑ์ของหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 3-1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้/ Criterion ผลการประเมินตนเอง 
1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดย สกอ. 
ผ่าน 

Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 2 
Criterion2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 3 
Criterion3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure 

and Content) 
1 

Criterion4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 2 
Criterion5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3 
Criterion6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3 
Criterion7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3 
Criterion8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 

Support) 
3 

Criterion9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
Infrastructure) 

3 

Criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 2 
Criterion 11 ผลผลิต (Output) 3 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 3 
 

ตารางท่ี 3-2 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN แต่ละข้อ 
 

AUN-QA Detail AUN-QA Rating 
No. ตัวบ่งชี้/ Criterion 1 2 3 4 5 6 7 
1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคล้ องกับ วิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย [1,2] 

 
 

     

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 

 
 

     

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4] 

 
 

     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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AUN-QA Detail AUN-QA Rating 
No. ตัวบ่งชี้/ Criterion 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ

ทันสมัย [1,2] 
   

    

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
[1,2] 

   
    

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2] 

   
    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1] 

  
     

3.2 มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [2] 

 
      

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มี
การบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3,4,5,6]  

      

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง        
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มี

ส่วนได้ ส่วนเสีย [1] 
 

 
     

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผล การเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 

 
 

     

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต [6] 

  
 

    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1,2] 

       

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน 
วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การ
กระจายน้ าหนักการประเมินไปจนถึงเกณฑ์ การให้
คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนรับทราบ [4,5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ใน
การประเมินเพ่ือยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
และความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6,7] 
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AUN-QA Detail AUN-QA Rating 
No. ตัวบ่งชี้/ Criterion 1 2 3 4 5 6 7 
5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน

ที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 
       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบ

ทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และ
แผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

 

  

    

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อ
จ านวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [2] 

 

 

 

 

   

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการซึ่ งประกอบด้ วยจรรยาบรรณ  ความ
รับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรร
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากร
ถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

 

 

 

 

   

6.4 มีการวินิ จฉัยและประเมินความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการ [3] 

 
 

     

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการถูกวินิ จฉัยและน าไปจัด
กิจกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากร [8] 

 

 

     

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัล
และการยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
[9] 

 

 

     

6.7 มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภท
และจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับเพื่อการพัฒนา [10] 

  
     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้ งบุคลากรสาย        
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สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษา 
งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร 
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนข้ัน บุคลากรสายสนับสนุน [2] 

  
 

    

7.3 มีการวินิ จฉัยและประเมินความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุน [3] 

 
  

    

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนิน
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4] 

 
  

    

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และเห็ นคุณ ค่ า  การยอมรับ เพ่ื อกระตุ้ น และ
สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการ
วิชาการ [5] 

  

 

    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 

8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับ เข้ าสู่
หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน [1] 

  
 

    

8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน 
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ [2] 

  
 

    

8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ [3] 

  
 

    

8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการ
บริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ [4] 

  

 

    

8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้ งด้านกายภาพ 
สังคม และ จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน [5] 

  
 

    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
9 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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No. ตัวบ่งชี้/ Criterion 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน

และอุปกรณ์  (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องท า
โครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาและการท าวิจัย 

  

 

    

9.2 มีทรัพยากรต่าง ๆ ที่ ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย  

      

9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 

  
 

    

9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึ ง โครงสร้ า ง พ้ื น ฐานการ เรี ยน รู้ ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

  

 

    

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงมห้แก้ผู้ที่มีความจ าเป็น
พิเศษ 

  

     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
10 การยกระดับคุณภาพ 

10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นข้อมูลนการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร [1] 

       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและ
ด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่
ก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการ
สอนให้ดีขึ้น [4] 

       

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5] 

       

10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูล
ป้อน 

       



  

รายงานการประเมินตนเองหลักสตูรบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 64 

 

AUN-QA Detail AUN-QA Rating 
No. ตัวบ่งชี้/ Criterion 1 2 3 4 5 6 7 

กลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจาก
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ [6] 

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
11 ผลผลิต 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
[1] 

       

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท า
ของบัณฑิตเพ่ือใช้ในการปรับปรุง [1] 

       

11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณ
ของการท าวิจัยของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง [2]        

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ในการปรับปรุง [3] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
Overall verdict 3 

4. แนวทางท่ีคาดว่าจะด าเนินการเพื่อการแก้ไข/ปรับปรุงจากผลการประเมินตนเอง 
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ 
 2) ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
 3) หลักสูตรด าเนินการขอสิ่งอ านวยความสะดวก (คอมพิวเตอร์) เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ 
 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
 
 
 


