รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร AUN-QA version 3.0
หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประจาปีการศึกษา 2562 (8 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาภายในหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ตามเกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA)
version 3.0
2. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8
กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุน ายน 2563) ประกอบด้ว ย การกากับมาตรฐานหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รที่ ก าหนด และการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ASEAN University Network - Quality Assurance
(AUN-QA) version 3.0 จานวน 11 Criterion โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้
ตัวบ่งชี้/ Criterion
ผลการประเมินตนเอง
การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
1.1
ผ่าน
กาหนดโดย สกอ.
Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
2
Criterion 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
3
Criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure
1
and Content)
Criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning
2
Approach)
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
3
Support)
Criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and
3
Infrastructure)
Criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
2
Criterion 11 ผลผลิต (Output)
3
3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เป็ นสถาบั นอุ ดมศึ กษา สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรี
อนุ มั ติ ให้ ก รมการฝึ ก หั ด ครู จั ด ตั้ งวิ ท ยาลั ย ครู ก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้ น เมื่ อ 29 กั น ยายน 2516 ปี
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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พุ ท ธศั ก ราช 2518 มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พุ ท ธศั ก ราช 2518 ยกฐานะเป็ น
สถาบั น อุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และสร้าง
บุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติเป็ นจานวนมาก โดยมหาวิทยาลัยยึดถือปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักในการพัฒนา ดังต่อไปนี้
ปรัชญา
“มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้
เป็ น ขุมพลั งแห่ งปั ญ ญา พัฒ นาท้องถิ่น ผลิ ตกาลั งคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณ ธรรม โดยเน้น ที่
จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ”
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
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
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3.2 ภาพรวมของคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยสภาการฝึกหัดครูเมื่อวัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการ
ดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยแบ่งเป็น 2 ลั กษณะ คือ
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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1) ด้านหลั กสู ตร คณะฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การศึ กษาตามมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ มาตรฐานที่
เกี่ย วข้องโดยมีการปรับ ปรุ งพั ฒ นาหลักสู ตรในระดับปริญ ญาตรีตามกรอบระยะเวลาของเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรจานวน 7 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จานวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ , สาขาวิช าเทคโนโลยี ก่ อ สร้าง, สาขาวิช าเทคโนโลยี วิศ วกรรมไฟฟ้ า , สาขาวิช า
เทคโนโลยี พ ลั งงาน และสาขาวิ ช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค อมพิ ว เตอร์ หลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต จ านวน 1
หลั กสู ต ร คือ สาขาวิช าการจั ด การโลจิ ส ติกส์ และหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต จานวน 1 หลั กสู ตร คื อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อีกทั้งคณะฯ มีการบริการกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ 2) ด้านการบริการ คณะฯ มีการ
บริการวิชาการโดยมีการสารวจความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนามาจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่
ท้องถิ่น และคณะฯ มีการจัดทาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ปรัชญา
“บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
“มุ่งเป็นองค์กรคุณธรรม คุณภาพ และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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, ความสามารถที่ทาให้เกิดผล → มีความสามารถทาให้เกิดผล
C = Clever เฉลียวฉลาด, ว่องไว, ชานาญ, สร้างสรรค์ → มีความเฉลียวฉลาดชานาญตน
H = Hearty มีมิตรไมตรีจิตร, ร่าเริง, จริงใจ, เต็มใจ, กระตือรือร้น, คนดี → มีความกระตือรือร้น
N = Nobleness ความมีคุณธรรม → ฐานคุณธรรม
O = Occasion โอกาส, เหตุผล → สร้างสรรค์โอกาสให้สังคม
สมรรถนะหลัก (Core competency)
“มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี”
อัตลักษณ์
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
วัฒนธรรมองค์กร
“เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
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.) ทาการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
การจัดการ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี (ทลบ.) ทาการ
สอนในสาขาวิช าเทคโนโลยี การจั ดการโลจิ ส ติ ก ส์ และในปี พ.ศ. 2559 ได้ ท าการปรับ ปรุงหลั ก สู ต รเป็ น
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และต้องทาการปรับปรุงย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2557
ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “เทคโนโลยีเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม ชี้นาสังคม” และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติ กส์ยังมี
วิทยาเขตอยู่ ที่อาเภอแม่ส อด จั งหวัดตาก ซึ่งเป็น ที่ตั้งของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร แม่ส อด โดย
หลักสูตรมีการวางแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 เพื่อปรับใช้ในปีการศึกษา 2564
ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรบริห ารธุร กิจบั ณ ฑิ ตมุ่งผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ เป็น ผู้ มีความรู้ความสามารถเชิงวิช าการทักษะ
ทางการจัดการโลจิสติกส์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม และอาชีพ มีทักษะด้านการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม การค้า การบริการ สามารถนามาพัฒนางานท้องถิ่นชุมชน โดยยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม
ความสาคัญ
ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดาเนินธุรกิจจึง
ต้องแสวงหาวิธีหรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทาง
ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของ
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กิจกรรมต่างๆ เช่น สิ นค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุ มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลั งสิ นค้า บริห าร
ต้นทุน การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไป
ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็น
วิทยากรพิเศษ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยที่สามารถนาความรู้ดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จัก
การค้นคว้าและวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒ นาประเทศใน
สาขาทางด้านโลจิสติกส์
4. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และดารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1- 4
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วย
1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

136 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

27 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
1.2 มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทยและ
สังคมโลก
1.4 รู้ จั ก ความจริ งของชี วิ ต คุ ณ ค่ าของความเป็ น มนุ ษ ย์ ด าเนิ น ชี วิต โดยพื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
2.3 สามารถวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละน าความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ม าใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้ น หาข้ อเท็ จ จริ ง ท าความเข้าใจ ประเมิ น ข้อ มู ล จากหลั ก ฐานและ น าข้ อ สรุป มาใช้
ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจวัฒนธรรมและ
สังคมที่แตกต่าง มีความสามารถในการทางาน และแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสม
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสืบ ค้น ค้น คว้าแหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้ว ย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ
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หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 นักศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
1.2 มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
1.3 มีจิตสานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.4 สามารถปรับวิถีการดาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมที่มีความขัดแย้งสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรม
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2. ความรู้
2.1 รู้ และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และสามารถนาไปประยุกต์ได้ในการวางแผน
และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2.2 รู้และเข้าใจหลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการ
จัดการ เป็นต้น โดยสามารถนามาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของโลจิสติกส์
2.3 ติดตามความเปลี่ย นแปลงทางวิช าการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร์โลจิสติกส์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
3.2 ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี และกระบวนการต่ างๆ ไปใช้ ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
4.4 มีภาวะความเป็นผู้นา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การ
เขียน
5.2 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 มีความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในอันที่ จะวิเคราะห์ สถานการณ์ ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลโดยใช้
คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะกับบริบท
5.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสารได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
หลักสูตรได้ทาการทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (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 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ในการแก้ไขปัญหาด้านคลังสินค้า
การขนส่ง การจัดซื้อ และการนาเข้า ส่งออก
6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคลังสินค้า การขนส่ง การจัดซื้อ และการนาเข้า ส่งออก
7. ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
8. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้
9. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรมสาเร็จรูป เครื่องมือ ทางด้านโลจิสติกส์ได้
10. ผู้เรียนสามารถคานวณการพยากรณ์ คณิตศาสตร์และสถิติทางด้านโลจิสติกส์ได้
11. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เบื้องต้นได้
**หมายเหตุ ภาษาต่างประเทศอื่น ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า
ลักษณะวิชาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่ว่า “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทักษะทางการจัดการโลจิสติกส์ และ
สามารถน ามาประยุ กต์ใช้ต่อการสร้ างนวัตกรรม และอาชีพ มีทักษะด้านการบริห ารจัดการอุตสาหกรรม
การค้ า การบริ ก าร สามารถน ามาพั ฒ นางานท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน โดยยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ” ให้ มี
ความสามารถตามมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา สร้างบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็น
กาลังคนในการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะเน้นผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 มาประยุกต์ใช้ในด้านโลจิสติกส์เป็น
สาคัญ ให้ มีความพร้อมที่จ ะปฏิบั ติงานอย่างมีได้ทันที และเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒ นาศักยภาพด้าน
งานวิจัยให้กับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
1. หมวดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. หมวดวิ ช าเฉพาะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ช าแกน กลุ่ ม วิ ช าบั ง คั บ กลุ่ ม วิ ช าเลื อ ก และกลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา/คุณสมบัติของผู้ศึกษา/ความต้องการของหลักสูตร
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
ในการคั ด เลื อ กผู้ เข้ าศึ ก ษา ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ครบตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา และหลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา
ดังนี้
1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รร่ ว มเป็ น คณะกรรมการเพื่ อ
ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา
2) อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4) คณะกรรมการหลักสูตรดาเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีการ
ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
5) คณะกรรมการสอบสั มภาษณ์ สรุปคะแนน ส่งหลั กสู ตรเพื่อพิจารณาตัดสิ นการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
6) หลักสูตรพิจารณารายชื่อ และดาเนินการจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัย
7) เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข้ ามาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รจะมี ก ารจั ด ท าข้ อ สอบกลางส าหรับ วั ด ความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบการตัดสินใจการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษา โดยกาหนดให้อาจารย์ ประจาหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแบบทดสอบด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ เมื่อได้ผลการทดสอบหลักสูตรจะดาเนินการจัดทาโครงการกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาต่อไป
แนวทางการประกอบอาชีพสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการขนส่ง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางบก พนักงาน
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ค ลั งสิ น ค้า พนั กงานหรื อ เจ้ าหน้ าที่ ค วบคุ ม วัต ถุ ดิบ พนั ก งานหรือ เจ้าหน้ าที่ ซั พ พลายเชน/
โลจิสติกส์พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นาเข้า/ส่งออก พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเล พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน
นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ นักวิเคราะห์ซัพพลายเชน นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ และผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจนาเข้าส่งออก เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
1. ข้อมูลของหลักสูตร
1.1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามมคอ.2
1. นายธนสิทธิ นิตยะปะภา
2. นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
3. นายธงเทพ ชูสงฆ์

ชุดปัจจุบัน
1. นายธนสิทธิ นิตยะปะภา
2. นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
3. นายธงเทพ ชูสงฆ์

หมายเหตุ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 21 เมษายน 2559

1.2 คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

1
2
3
4
5
6

นายธนสิทธิ นิตยะปะภา
นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์
นายธงเทพ ชูสงฆ์
นายธัชชัย ช่อพฤกษา
นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
นางสาวิตรี พรหมรักษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิสาขาวิชา
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
MSc (Logistics and Supply Chain Management)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

1.3 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
1. นายธนสิทธิ
นิตยะปะภา
2. นายบัณฑิต
ศรีสวัสดิ์
3. นายธงเทพ
ชูสงฆ์
4. นายธัชชัย
ช่อพฤกษา
5. นายพศวีร์
ศิริสราญลักษณ์
6. นางสาวิตรี
พรหมรักษา

คุณวุฒิ
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
MSc (Logistics and Supply Chain Management)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

2. องค์ประกอบที่ 1 การกากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ. ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
ข้อ เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 จานวนอาจารย์ประจา เป็นไปตามเกณฑ์
หลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีจานวน 6 คน
ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะปะภา
2. อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
3. อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์
4. อาจารย์ธัชชัย ช่อพฤกษา
5. อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
6. อาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา
2 คุณสมบัติของอาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์
ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร มี จานวน 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) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2551
3. อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ์
- บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
- วท.บ. (เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ อุ ต สาหกรรม) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร 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) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2554
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11 การปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
ตามรอบระยะเวลาที่ 1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552
กาหนด
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559
 ปัจจุบันหลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
 ปัจจุบันหลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่กาหนด
12 ก า ร ด า เนิ น งา น ให้ มีการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อ 1-5
เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ล
การด าเนิ น งานเพื่ อ
การประกั น คุ ณ ภาพ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะก าร
เรี ย น ก ารส อ น ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
สรุปผล : หลักสูตรมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การกากับมาตรฐาน 12 ข้อ
3. องค์ประกอบที่ 2 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิ น เพื่ อให้ ห ลั ก สู ต รรั บ รู้ ถึงระดั บ คุ ณ ภาพของหลั กสู ต รในแต่ ล ะเกณฑ์ และสามารถปรับ ปรุงพั ฒ นา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอี ยดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกที่ 1)
ตามรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 : (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) Expected Learning Outcomes (ELOs)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1
ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารปรับ ปรุงหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยการปรับปรุง
หลั ก สู ต รในครั้ งนั้ น ยั งไม่ ได้ ด าเนิ น การก าหนดผลการเรียนรู้ที่ ค าดหวัง (ELOs) ไว้ เพี ย งแต่ มี ก ารก าหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะที่กล่าวไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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 และบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษา และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ
สื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิ บาล มี
การพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
และหลักสูตรได้มีการดาเนินการจัดการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการจัดการศึกษาของอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร และก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (ELOs) โดยการก าหนด ELOs นั้ น พิ จ ารณาจาก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะสถานประกอบการ
ทางด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการพิจารณาจากเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5
ด้าน และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ (มคอ.1) และคานึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรสรุปความ
สอดคล้อง ELOs กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส์ (มคอ.1) และข้อมูลอื่นๆ (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.1-1) ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs)
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs
Specific LO Generic LO
1. ผู้ เรี ย นมี ค วามตรงต่ อ เวลา และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ได้ รั บ
√
มอบหมาย
2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนา
√
ท้องถิ่น
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์
√
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ด้านโลจิสติกส์
5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด หลักการ และทฤษฏี ใน
การแก้ไขปัญหาด้านคลังสินค้า การขนส่ง การจัดซื้อ และการนาเข้า
ส่งออก
6. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านคลังสินค้า การขนส่ง
การจัดซื้อ และการนาเข้า ส่งออก
7. ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น และสามารถทางานเป็น
ทีมได้
8. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียนได้
9. ผู้ เรี ย นสามารถใช้ เทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เครื่ อ งมื อ

√

Level
Understand
(U)

TQF
มีคุณธรรม
จริยธรรม (1)

มคอ. 1
มีคุณธรรม
จริยธรรม (1)

Apply (A)

ความรู้ (2)

ปัญญา (3)

ความรู้ (2)

ความรู้ (2)

ความรู้ (2)

ความรู้ (2)

Understand
(U)
Understand
(U)

√

Apply (A)

ปัญญา (3)

ปัญญา (3)

√

Evaluate (E)

ปัญญา (3)

ความรู้ (2)

ความสัมพันธ์ (4)

ความสัมพันธ์ (4)

การสื่อสาร (5)

การสื่อสาร (5)

การใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยี

√
√
√
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs
Specific LO Generic LO
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
10. ผู้ เรี ย นสามารถค านวณการพยากรณ์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ
√
ทางด้านโลจิสติกส์ได้
11. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
√
เบื้องต้นได้
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Apply (A)
Understand
(U)

TQF
สารสนเทศ (5)
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข (5)

มคอ. 1
สารสนเทศ (5)
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข (5)

การสื่อสาร (5)

การสื่อสาร (5)

20

เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.2
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากหลักสูตรยังไม่เคยกาหนด ELOs เมื่อรับเกณฑ์การประเมิน AUN-QA จึงทาให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีการทบทวนและกาหนด ELOs เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ก่อนการกาหนด
ELOs ให้ ชัดเจนดังเกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.1 นั้น ทางหลักสู ตรได้จัดประชุมเพื่อทบทวนจุดประสงค์ในการ
กาหนด ELOs โดยให้มีการจาแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทั่วไป และทักษะ
เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถพิจารณาการจาแนกได้จากตารางที่ 1.1 ที่ทางอาจารย์ประจาหลั กสูตรได้มีการประชุม
และตกลงกัน
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.3
ผลการดาเนินงาน
ทางหลักสูตรได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกส์จาก
มหาวิทยาลัยอื่น จานวน 3 ท่าน นักวิชาการ 1 ท่าน ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 2 ท่า น ศิษย์
เก่า จานวน 4 ท่าน และศิษย์ปั จจุบัน จานวน 5 ท่าน (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.3-1) ทาหน้าที่ในการ
วิพากษ์หลักสูตร แต่เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน AUN-QA การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ต้องทา
การวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกั บหลักสูตร คือ ผู้ประกอบการทางด้าน
โลจิสติกส์ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้ทาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความต้องการบัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.3-2) และนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตร มา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง ELOs ของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิส ติกส์ และทางหลักสูตรวางแผนในการติดตามผลหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาเพื่อนามา
พัฒนาหลักสูตรต่อไป
รายการหลักฐาน
AUN-QA-1.1-1 สรุปการประชุมในการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของหลักสูตร
AUN-QA-1.3-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
AUN-QA-1.3-2 รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต
ผลการประเมินตนเอง
1
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.1 การกาหนดผลการเรี ย นรู้ที่ คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศน์ และพั นธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย [1,2]
1.2 ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั งครอบคลุ ม ทั้ งความรู้แ ละ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1
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เกณฑ์คุณภาพที่ 2 : ข้อกาหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.1
ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารปรับ ปรุงหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งจะมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี โดยมีการแสดงรายละเอียด ข้อกาหนดต่างๆ
ไว้ใน มคอ. 2 (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-1) ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ AUNQA อย่ างครบถ้ว น ทางหลั กสู ตรได้น าข้อมูล บางส่ วนที่ สาคัญ ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ คู่มือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-2) เว็บไซต์ของ
หน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-3) และเว็บไซต์
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-4) ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวมีการอัพเดทข้อมูลทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.2
ผลการดาเนินงาน
การก าหนดรายวิช าต่างๆ ของหลั กสู ต รบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจั ด การโลจิส ติ ก ส์ ทาง
หลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อหาข้อกาหนดสาหรับรายวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยหลักสูตรได้นาผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร และความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มาพิจารณาในการกาหนดรายวิชา และได้ทาการเผยแพร่รายวิชาที่กาหนดไว้ใน
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-2) เว็บไซต์
ของหน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-3) และ
เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-4)
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยได้ตลอด และทาการแสดงข้อ
ก าหนดการปรั บ ปรุ ง ไว้ ใน มคอ. 3 ซึ่ ง จะมี ก ารเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซด์ ข องฝ่ า ยทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.2-1) ดังนั้นทางหลักสูตรต้องหาทางแก้ไขใน
การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่ตรงกันในทุกช่องทาง
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.3
ผลการดาเนินงาน
จากข้อกาหนดของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และรายวิชาที่หลักสูตร
ได้กาหนดไว้จ ะถูกเผยแพร่ข้อมูล ตาม เกณฑ์คุณ ภาพย่อยที่ 2.1 และ 2.2 นั้น จึงทาให้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร สาหรับนักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลแผนการศึกษาของหลักสูตรได้จากคู่มือของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และนั กศึกษายังสามารถเข้าไป
ดูแผนการศึกษาได้จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-2.1-3) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาในการวางแผนการศึกษาต่อไป
รายการหลักฐาน
AUN-QA-2.1-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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AUN-QA-2.1-2
AUN-QA-2.1-3
AUN-QA-2.1-4
AUN-QA-2.2-1

โลจิสติกส์ (มคอ.2)
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
https://reg.kpru.ac.th/th/student/student_man62.pdf
เว็บไซต์ของหน่วยงานส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
https://reg.kpru.ac.th/th/cur_kpru/2559/5929.pdf
เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/2016-04-11-09-03-48/logisticstechnology
เว็บไซด์ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html

ผลการประเมินตนเอง
2
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รมี ค วามครอบคลุ ม และ
ทันสมัย [1,2]
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
[1,2]
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4

5

6

7






เกณฑ์คุณภาพที่ 3 : โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 3.1
ผลการดาเนินงาน
การออกแบบของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จานวน 2 ท่าน และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (กาแพงเพชร) จานวน 6 ท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ทางหลักสูตรได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยทาการประชุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นการกาหนดรายวิชาจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ป ระจาหลักสูตร และเพื่อการออกแบบกิจกรรม
เสริมให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการ
วางแผนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2563 โดยการนา ELOs มาเป็นหลักในการกาหนดทิศทาง
ของหลักสูตร และการกาหนดรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาต่อไป
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 3.2
ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากการออกแบบหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในปี พ.ศ.
2559 นั้นทางหลักสูตรยังไม่ได้มีการวางโครงสร้างของหลักสูตร และการกาหนดรายวิชาของหลักสูตรให้เป็นไป
ตาม ELOs แต่ทางหลักสูตรได้กาหนดรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5
ด้าน (TQF) ดังตารางที่ 3.1 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้มีการประชุมวางแผน เพื่อกาหนดรายวิชาจากผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งจะทาให้หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนา
บั ณ ฑิ ต ให้ เป็ น ไปตามความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ ไป (รายการหลั ก ฐาน AUN-QA-3.2-1)

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

24

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชากับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน (TQF)

รายวิชา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ด้านความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3.2

√
√

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
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√
√

รายวิชา
1511002 ความจริงของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
2521002 อาเซียนศึกษา
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3.2

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
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√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
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√
√

√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

รายวิชา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน
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3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1
4.2

√

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
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 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
5771105 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
5771204 การบัญชีการเงินสาหรับโลจิสติกส์
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
5772105 การจั ด การตลาดและการจั ด การลู ก ค้ า
สัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์
5773206 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

29

รายวิชา
5771101 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
5771203 การจัดซือ้ และการจัดการผูข้ าย
5772101 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณส าหรั บ การ
จัดการโลจิสติกส์
5772102 การจัดการโซ่อปุ ทานเชิงกลยุทธ์
5772204 การออกแบบระบบคลั งสิ น ค้ า และศู น ย์
กระจายสินค้าสาหรับโลจิสติกส์
5773204 กฎหมายเกี่ ย วกั บ โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการค้ า
ระหว่างประเทศ
5772206 การนาเข้าและส่งออก
5773101 เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง
5773108 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
5773201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า
5773205 การวิจัยการดาเนินงานเบื้องต้น
5774101 การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
5771103 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
5771104 การบริหารจัดการโซ่อปุ ทาน
5771201 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ด้านความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา
5771202 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง
5771205 ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
5772103 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
5772104 เทคโนโลยีการขนส่ง
5772201 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานโลจิสติกส์
5772202 ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับงานโลจิสติกส์
5772203 การวางแผนและควบคุมการผลิต
5772204 เทคโนโลยีการติดตามการขนส่ง
5772207 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
5772208 โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5773103 ระบบการผลิตแบบลีน
5773105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานโลจิสติกส์
5773106 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
5773109 การขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ห ารเส้ น ทางใน
งานโลจิสติกส์
5773202 การจัดการโซ่อปุ ทานสาหรับธุรกิจค้าปลีก
5773207 การขนถ่ายวัสดุ
5774103 การจาลองสถานการณ์ทางโลจิสติกส์
5774104 ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์
5774105 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ด้านความรู้
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ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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√

รายวิชา
5774106 หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
5774102 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
5774107 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านโลจิสติกส์
5774108 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
5774109 สหกิจศึกษา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 3.3
ผลการดาเนินงาน
การวางโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้คานึงถึง
ลาดับและความสัมพันธ์ของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาขั้นกลาง และรายวิชาขั้นสูงตามลาดับอย่างเหมาะสม โดย
แผนการเรียน (รายการหลักฐาน AUN-QA-3.2-1) ได้กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั้งความรู้
ทั่วไป และความรู้เฉพาะทาง เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับทางคณิตศาสตร์
ตรรกะศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เบื้องต้น และวิชาเฉพาะด้าน เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 และ 4 จะได้
เรียนวิชาเฉพาะด้านขั้นสูง การวิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชาที่หลักสูตร
กาหนดจะมีการบูรณาการกันกับศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้
นาไปใช้หลักจากสาเร็จการศึกษา ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่าน คือ การให้นักศึ กษาเลือกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา โดยเฉพาะการฝึกสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องมีโครงงานในการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทที่นักศึกษาออกสหกิจศึกษา ซึ่งจะทาให้บริษัทเห็นถึง
ความสามารถของนักศึกษา
รายการหลักฐาน
AUN-QA-3.2-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (มคอ.2)
ผลการประเมินตนเอง
3
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 2
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
3.2 มีการก าหนดสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสม ระหว่างรายวิช า
ต่ า งๆ ในหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ 
คาดหวัง [2]
3.3 หลั ก สู ต รมี ก ารจั ด เรี ย งรายวิ ช าอย่ า งเป็ น ระบบ มี

การบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3,4,5,6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)


3

4

5

6

7

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 : วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.1
ผลการดาเนินงาน
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้แสดงปรัชญาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถหาข้อมูลได้จากหลายแห่ง เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (รายการหลักฐาน
AUN-QA-4.1-1) โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1

ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ”
ส่วนปรัชญาของหลักสูตรคือ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทักษะทางการ
จั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ รวมถึ งการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมในการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการสร้างนวัตกรรม อาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การค้า การบริการ สามารถ
นามาพัฒ นางานท้องถิ่นชุมชนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม” 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)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.2
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างชัดเจนไว้ใน มคอ.2 (รายการหลักฐาน AUN-QA4.1-2) แต่เป็นการแสดงถึงการเน้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทางหลักสูตรได้กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้แยกกันสาหรับ 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งยังมีการกาหนดองค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม และข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย ซึ่งล้วนแต่เพื่อต้องการให้ผู้เรียนบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้นากิจกรรมการเรียนการสอนที่กาหนดไว้นั้นมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของแต่ละตัวบุคคลของผู้สอน พร้อมทั้งมี
การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา (รายการหลักฐาน AUN-QA-4.2-2) เช่น
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการวางแผนและประชุมในประเด็นวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ กันอีก
ครั้งในการปรับปรุงหลักสูตรภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อกาหนดให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนสาหรับวิธีที่ใช้ในการ
เรียนการสอนให้บรรลุ ELOs ที่จะถูกกาหนดไว้ให้ชัดเจนและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.3
ผลการดาเนินงาน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1) ทั กษะการคิ ด (Thinking Skill) 2) ทั กษะการเรี ย นรู้ (Learning Skill) 3) ทั กษะความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professional Skill) 4) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สาร (Communication Skill) และ 5) ทั ก ษะด้ า นการจั ด การ
(Management Skill) โดยใช้การเรียนรู้ การฝึกปฎิ บัติ กรณี ศึกษา การอภิ ปรายกลุ่ ม การสืบค้นข้อมูลผ่านการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ งานวิจัยในสาขาวิชาหรือทางอินเตอร์เน็ต และมีการให้นักศึกษาเลือกรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามด้วยตนเอง โดยในรายวิชาสหกิจศึกษามีการฝึกให้ศึกษากระบวนการการทางาน วิเคราะห์
สภาพปัญหาของสถานประกอบการณ์ และจัดทาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการ
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เรียนร่วมกับการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งจัดการนาเสนอให้กับสถานประกอบการและจัดสัมมนาภายใน
สาขาวิชาหลังจากสาเร็จการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการพัฒนางานหรืออาชีพของตนเองอย่างยั่งยืน
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 ปรั ช ญาการศึก ษามีค วามชั ด เจน และสื่ อสารสู่ ผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย [1]
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ

บรรลุผล การเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5]
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

เกณฑ์คุณภาพที่ 5 : การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.1
ผลการดาเนินงาน
การวัดผลประเมินนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้มีการดาเนินงานจาแนกตามช่วงเวลาของนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตร ได้ดังนี้
ตารางที่ 5.1 : การวัดผลการประเมินการศึกษา
การดาเนินงาน

วิธีการประเมินผลผู้เรียน

การรับนักศึกษาใหม่
หลั ก สู ต รได้ มี ก ารก าหนดระบบและกลไกการรับ นั ก ศึ ก ษาใหม่
จานวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 หมู่เรียนๆ ละ 30 คน และนาแผน
ดั ง กล่ า วเข้ า สู่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ด าเนิ น การอนุ มั ติ โดยผ่ า นการ
กลั่นกรองจากประธานสาขาวิขาการจัดการโลจิสติกส์ และคณบดีคณะ
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ฯลฯ และน าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติตามหลักการ เมื่อมีการอนุมัติเสร็จสิ้นทางหลักสูตร
และส านั ก ส่ ง เสริ ม ทางวิ ช าการ เพื่ อ ด าเนิ น การประกาศรั บ สมั ค ร

กระบวนการรับเข้า
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศประเภท
การรั บ สมั ครของนั กศึ กษา คื อ ประเภท
โควตา และประเภททั่วไป สาหรับประเภท
โควตา มี 3 ประเภท คือ 1) ประเภทเรียนดี
2) ประเภทความสามารถพิ เศษ และ 3)
ประเภทความสามารถพิเศษทางกีฬา
ซึ่งทางหลักสูตรได้วางแผน และการ
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การดาเนินงาน
นักศึกษา (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-1)

วิธีการประเมินผลผู้เรียน
ก าหน ดคุ ณ สมบั ติ แ ละเกณ 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) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.2) มี ระดับ คะแนน GPA ไม่ต่ ากว่า
2.00
1.3) มี ระดั บ คะแนนความรู้ ท างด้ าน
ภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.00
1.4) มี ระดั บ คะแนนความรู้ ท างด้ าน
คณิตศาสตร์ไม่ต่ากว่า 2.00
2) เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาจากการ
สัมภาษณ์
จานวน 20 คะแนน ประกอบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
2.1) ความรู้วิชาหลัก/ความรู้ 4 คะแนน
เฉพาะสาขาวิชา
2.2) ทั กษะทางสารสนเทศ 4 คะแนน
สื่อเทคโนโลยี
2.3) บุคลิกภาพ/การแต่งกาย/ 4 คะแนน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
2.4) ทั ศ นคติ / เจตคติ ต่ อ 4 คะแนน
วิชาชีพ/สาขาวิชา
2.5) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/ 4 คะแนน
การเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมทาง
วิชาการและสังคม

รวม

20
คะแนน
โดยหากนั ก ศึ ก ษาคะแนนน้ อ ย
กว่า 10 คะแนน ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
จะด าเนิ น การเลื่ อ นสาขาล าดั บ ที่ 2 ที่
นักศึกษาเลือกไว้
และเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละมี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา

(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-2)
หลังจากรับนักศึกษาเข้าหลักสูตร ก่อนเริ่มศึกษาในแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร
หลักสูตรได้มีการกาหนดและวางแผนเพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
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โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนต้อ งผ่านการวัด
4

การดาเนินงาน

วิธีการประเมินผลผู้เรียน

เตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยทางหลักสูตรจัดทาข้อสอบกลาง
สาหรับวัดความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
และจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เตรียมความรู้ทางด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ คานวณ และ ทักษะ
ภาษา ซึ่งมีเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนดไว้ (รายการหลักฐาน AUNQA -5.1-3)

ประเมิ น ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาจากการท 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
คนทาแบบทดสอบโดยหากผ่านเกณฑ์ 75
% ขึ้นไป ทั้ง 2 ด้าน ไม่จาเป็นต้องเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อม
2. นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ
จั ด ท าแบบทดสอบหลั ง จากการเข้า ร่ว ม
โครงการเตรียมความพร้อมโดยผ่านเกณฑ์
75 % ขึ้นไป
3. หลังสิ้นสุดโครงการเตรียมความพร้อม
มี ก ารประเมิ น ผลความรู้ และความพึ ง
พอใจ โดยมีรายละเอียดการกาหนดเกณฑ์
การแปลความหมาย ข้อมูล ที่เป็นค่าเฉลี่ย
ต่างๆ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ความหมาย
ระหว่าง
4.51 - 5.0 ผลการประเมินในระดับดี
มาก
3.51 ผลการประเมินในระดับดี
4.50
2.51 ผลการประเมินในระดับ
3.50
พอใช้
1.51 ผลการประเมินในระดับ
2.50
ต้องปรับปรุง
1.00 ผลการประเมินในระดับ
1.50
ใช้ไม่ได้
4. การติ ด ตามผลของการจั ด โครงการ
เตรียมความพร้อม เมื่อนักศึกษาใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ หลักสูตรมีการดาเนินการ
ติ ด ต าม ผ ล ส อ บ วั ด ค วาม รู้ ท างด้ าน
คณิ ตศาสตร์ ในรายวิชาคณิ ตศาสตร์และ
สถิติสาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และผล
สอบวัดความรู้ทางด้านอังกฤษ ในรายวิชา
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การดาเนินงาน

การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา (รายละเอียด
เพิ่มเติม 5.1.1)

วิธีการประเมินผลผู้เรียน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในภาคการเรียนที่ 1
โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
การให้เกรดของอาจารย์ผู้สอน โดยไม่ติด
E (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-4)
มี ก ารวั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ก ารเรี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามเกณฑ์ การประเมินผล และ
ด าเนิ น การประเมิ น ผลตามเกณฑ์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ทั้ง 5 ด้าน คือ 1)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา 4) ด้ า นทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ด ชอบ และ 5) ด้ าน ทั กษ ะ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและมี ร ะบบและ

ก ล ไก ใน ก ารส่ งเส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
นักศึกษาโดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ผลการศึกษาเพื่อให้คาแนะนา ประเมินผล
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่มีรูปแบบที่
หลากหลาย(รายการหลักฐาน AUN-QA-

5.1-5)
ก่อนสาเร็จการศึกษา
สอบประมวลผลการเรีย นชั้ น ปี ที่ 4
เงื่อนไขการให้จบการศึกษาหลักสูตรฯ มีการทดสอบมาตรฐานผลการ หลั ง จากฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ และ
เรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาเป็นการทวนสอบองค์ความรู้ หรือสหกิจ ศึก ษา โดยทางหลั กสู ต รฯ ได้
ของนั กศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ก่อนส าเร็จการศึ กษา โดยเนื้ อหาในการสอบ ด าเนิ น ต าม ก ระ บ วน ก ารท ว น ส อ บ
ประกอบไปด้วย 5 โดเมนหลัก ได้แก่ คลังสินค้า จัดซื้อจัดหา การขนส่ง มาตรฐานผลสัม ฤทธิ์ของนั กศึกษา โดยมี
สิ น ค้ า โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน โดยข้ อ สอบแต่ ล ะข้ อ จะมี ค วาม คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน กลุ่ ม
สอดคล้ องกับ มาตรฐานผลการเรีย นรู้ของหลั ก สู ต รทั้ ง 5 ด้ า น ได้ แ ก่ เครือ ข่ ายของสถานบั น การศึ ก ษา ได้ แ ก่
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะ อาจารย์ธนสิทธิ นิตยะประภา อาจารย์สุ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ธิดา ทับทีมศรี อาจารย์อนุสิษฐ ประเสริฐ
โดยมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
ดี อาจารย์ ส มรวม มงคลแก้ ว อาจารย์ ว
1. แต่งตั้งคณะกรรมกรรมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบตลอดจน รางศ์ ศิ ริ เนี ย มตุ๊ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การออก
การประเมินผลรายวิชา
ข้อสอบ มี เนื้ อหาสาระส าคัญ (อั ต นั ย ) 6
2. มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการฝึกงาน ข้อ โดยการเลือกทา 5 ข้อ ประกอบด้วย
หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา หรือ สอบถามความคิ ด เห็ น ของบั ณ ฑิ ต ใหม่ โดยใช้
เนื้อหาสาระสาคัญ
จานวน คะแนน
แบบสอบถาม หรือ โดยการประชุมกลุ่มย่อย
1. การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
1 ข้อ 20 คะแนน
3. มีการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อนจบการศึกษา โดยใช้ข้อสอบของ
2. การดาเนินการด้านคลังสินค้า 1 ข้อ 20 คะแนน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มเครือข่ายของสถาบัน
3. วิธีการจัดซื้อแบบ JIT
1 ข้อ 20 คะแนน
การศึกษา
4. เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์
1 ข้อ 20 คะแนน
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6

การดาเนินงาน

วิธีการประเมินผลผู้เรียน

ย
1 ข้อ 20 คะแนน
ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิ5.ชกฎหมายความปลอดภั
า
6. มาตรฐานโลจิสติกส์
1 ข้อ 20 คะแนน
การจัดการ
โลจิสติกส์ มีเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ดังนี้
รวมคะแนน
5 ข้อ 100 คะแนน
1) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2) สอบได้ รายวิ ชาต่ างๆ ครบตามหลั กสู ตร รวมทั้ งหลั กสู ตรหรื อสภา
ใช้เกณฑ์การประเมิน (Rating Scale)
มหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
ซึ่งกาหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็ น
3) ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4) มี สภาพเป็ นนั กศึกษาไม่ ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่ เกิน 16 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ระดับคะแนน
ความหมาย
5) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการ80-100
ผลการประเมินในระดับดีมาก
ประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
70-79
ผลการประเมินในระดับดี
60-69
ผลการประเมินในระดับพอใช้
50-59
ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง
0-49
ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
คะแนนนักศึกษาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน
เป็นต้นไปถือว่า “ผ่าน”

กาหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย
ข้อมูลผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิน
5
4
3
2
1

ระดับ
ผลการประเมินในระดับดีมาก
ผลการประเมินในระดับดี
ผลการประเมินในระดับพอใช้
ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
ผลการประเมิน ในระดับใช้ไม่ได้

(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-6)

รายละเอียดเพิ่มเติม 5.1.1 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
ในระหว่างศึกษาหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์มีการประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาตาม
กลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ที่ เหมาะสมตามรายวิ ช า โดยวิ ธี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานการเรี ย นรู้
ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน (TQF) ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.17) โดยมีสาระสาคัญตามประเภทของรายวิชาได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.2 : ประเภทการประเมินผลของนักศึกษา
ประเภทของรายวิชา
รายวิชากลุ่มทฤษฎีและบรรยาย

รายวิชากลุ่มปฏิบัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชากลุ่มสัมมนาและงานวิจัย

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
มีการประเมินผู้เรียนโดยการสอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาคเป็นสัดส่วนหลัก นอกจากนี้อาจมีการให้
คะแนนใบงาน การบ้าน รายงาน และการนาเสนอ
ผลรายงาน ร่วมด้วย
มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นของผู้ เรี ย นโดยการ
ปฏิ บั ติ งาน การน าเสนอผลการปฏิ บั ติ การจั ดท า
รายงาน และสอบปลาย บางรายวิชามีการประเมินผล
โดยการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติโดยการให้
ท าโจทย์ ปั ญ หา และแก้ ไขปั ญ หานั้ น ๆ ผ่ านทาง
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ได้ ศึ กษามาก่ อน แต่ บ าง
รายวิชาก็ได้ประเมินผล โดยการสอบปฏิบัติเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งรวมไปถึงการกาหนดโจทย์ปัญหาให้นักศึกษา
แล้วให้ นักศึกษาพยายามแก้ไขปัญหานั้น ๆ ผ่ านทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกเวลาเรียนด้วยตัวเอง และ
มานาเสนอหน้าชั้นเรียน หรือเผยแพร่
รายวิชาสัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์
มีการประเมินผลจากการที่นักศึกษานาความรู้ที่ได้
จากการศึกษาตลอดภาคการศึกษา มานาเสนอหน้าชั้น
เรียน
รายวิชางานวิจัย
นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 3 ภาคการศึ กษาที่ 2 เริ่มเขี ยน
โครงร่างวิจัย 3 บท ในรายวิชาการวิจัยการดาเนินงาน
เบื้ องต้น ลงพื้ นที่ เก็ บข้อมูลภาคฤดู ร้อนหรือช่ วงปิ ด
ภาคเรี ย น และจั ด ท างานวิ จั ย บทที่ 4 และ 5 ใน
รายวิชาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ชั้นปี
ที่ 4 ภาคการศึ กษาที่ 1 โดยเกณฑ์ ก าหนดในการ
ประเมิ น ผลเป็ น การให้ เกรด เป็ น ไปตามหั ว ข้ อ ที่
นั กศึ กษาได้ ศึ กษา จะต้ องจั ดท าเล่ มฉบั บ สมบู ร ณ์
งานวิ จั ย 5 บท น าเสนอต่ อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรช่วงสอบปลายภาคการศึกษา พิจารณาการ
ให้ ค ะแนนร่ ว มกั น ดั ง นี้ 1) อาจารย์ ผู้ ส อน 50
คะแนน 2) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา 20 คะแนน 3)
คณะกรรมการประจาหลักสูตร 30 คะแนน (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-5.1-8)
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ประเภทของรายวิชา
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
กับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่ เกี่ยวกับวิชาชีพก่อน
เข้าสู่ การทางานจริง โดยนั กศึ กษาทุ กคนลงทะเบี ยน
รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเตรียม
ฝึกสหกิจศึกษา จึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนในรายวิชา
การฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พโลจิ สติ กส์ หรื อสหกิ จ
ศึกษา ซึ่งเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม TQF ทั้ง 5
ด้าน โดยแนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งได้ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. คะแนนจากสถานประกอบการ
2. คะแนนจากนิเทศ
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมที่กาหนด เช่น การ
ปฐมนิเทศ กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกฯ
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
2.2 สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
2.3 ก า ร ป ฏิ บั ติ งาน ร ะ ห ว่ า งฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.4 การรายงานการฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการเป็ น
รูปเล่ม
รวม

คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน

(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-9)
เมื่อสิ้ น สุ ดภาคการศึ กษาที่ 1 และ 2 อาจารย์ผู้ ส อนท าการรวบรวมผลการประเมิน การเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวบรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ อาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาให้เกรดตามเกณฑ์การประเมิน โดย
ทางหลักสูตรได้แบ่งเกณฑ์การตัดเกรดเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) แบบอิงเกณฑ์ 2) แบบอิงกลุ่ม และ 3)
แบบอิงเกณฑ์ รวมกับ แบบอิ งกลุ่ ม หลั งจากดาเนินการเสร็จสิ้ น นาข้อมูลดังกล่ าวมาประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-10) เพื่อลงมติแสดงข้อคิดเห็นถึงความเหมาะสมของการให้
เกรดดังกล่าว จากนั้นส่ งผลเกรดที่ได้รับการปรับปรุงตามคาแนะนา และจัดส่งไปยังคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้เกรดอีกครั้ง และจัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ตามปฏิทินวิชาการ เพื่อส่งเกรดให้ฝ่ายวิชาการและผู้สอนจะดาเนินการจัดทาการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ซึ่งถูกแสดงใน มคอ.5, มคอ.6 ตามการดาเนินการเรียนการสอนที่ได้
ปฏิบัติ และผลการให้เกรดตามที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาสาขาวิชา
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จะมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของแต่ละวิชาได้แสดงข้อคิดเห็นปัญหา และอุปสรรค ของการเรียนการสอนที่
ผ่านมาพร้อมข้อเสนอแนะให้อาจารย์ประจาสาขาได้รับรู้ และวางแผนการเรียนการสอนสาหรับภาคการศึกษา
ถัดไป (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.1-11) จะสังเกตเห็นว่าวิธีการประเมินผลนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ นั้น
ยังไม่ได้มีการใช้ ELOs เป็นตัวกาหนดเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลร่วมกันโดยชัดเจน แต่ทางหลักสูตรได้
กาหนดรายวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน (TQF)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.2
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
ของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา มีการใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป หลักสูตรฯ ได้
กาหนดให้ อาจารย์ ผู้ส อนดาเนิ น การจั ดส่ ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาแก่คณะกรรมการหลั กสู ตรเพื่ อ
พิจารณาว่าเนื้อหา เกณฑ์ วิธีการประเมิน และสัดส่วนการให้ คะแนนได้สอดคล้องกับ การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดที่แสดงในเอกสารแนบ (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-5.1-6)
หลักสูตรฯ มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อนาเกณฑ์
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
1. มีการแจ้งผู้เรียนให้ทราบเกณฑ์ วิธีการประเมิน สัดส่วนการให้คะแนนอย่างชัดเจนในแผนการ
สอนของแต่ละรายวิชา รวมไปถึงกาหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุที่สมควร
ผ่อนโทษของผู้เรียน ซึ่งได้จัดทาแจกและหรือแจ้งหน้าชั้นเรียนต่อนักศึกษาทุกคนเมื่อเริ่มเปิดภาคการศึกษา
(รายการหลักฐาน AUN-QA-5.2-1)
2. มีการประเมินผู้เรียนก่อนการเรียนเนื้อหา และชี้แจงเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น
3. อาจารย์ ผู้ ส อนมีการชี้แจงเกณฑ์ การวัดผลให้ นักศึกษาทราบในครั้งแรกของการสอนและ
นักศึกษาสามารถดาวโหลด มคอ.3 ออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/AXGcsQ และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษาผ่าน social media (Facebook, Line)
หลักสูตรกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการให้ระดับคะแนนตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ดังนี้
ตารางที่ 5.3 : เกณฑ์การประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+

ความหมาย
ดีเยี่ยม(Excellent)
ดีมาก (Very Good
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fair Good)

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
10

C
D+
D
E

พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.00
1.50
1.00
0.00

กรณี รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลั กษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.2-2) ยังไม่มี rubrics ในการประเมินที่ชัดเจนในรายวิชาปฏิบัติ ทา
ให้มีผลต่อมาตรฐาน ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.3
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเงื่อนไขและวิธีการเรียนและการประเมินผลการเรียนให้
ผู้เรีย นรับ ทราบในวัน แรกของการศึกษาในรายวิชา และให้ ผู้ เรียนสามารถขอทราบผลคะแนนประเมินใน
รายวิชาจากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงหรือยื่นคาร้องผ่านหลักสูตรได้ โดยกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้
- อาจารย์ผู้สอนมีการส่งข้อสอบให้ประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
และการประเมิน ผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และดาเนินการส่งข้อสอบให้
คณะกรรมการพิจารณาข้อสอบของคณะเพื่อดาเนินการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อสอบในการจัดสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียนใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน และรายวิชาเดียวกันต้องมี มคอ.3 ฉบับเดียวกัน
หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนตามกระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่
วางแผนไว้เพื่อพัฒนา การเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียน
ในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทา
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ส่วนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะ
สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป (รายการหลักฐาน AUN-QA-5.3-1)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.4
ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ตรเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรีย นสามารถขอทราบผลคะแนนประเมินในรายวิช าจากอาจารย์ผู้ส อนได้
โดยตรงหรือยื่นคาร้องผ่านหลักสูตร ทั้งนี้ในบางรายวิชาได้มีการเฉลยคาถามหรือใบงานในระหว่างการเรียน
การสอน และภายหลังการสอบกลางภาคด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนและการทางานของตนเอง
และของเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจตลอดจนสามารถนาไปพัฒนาความรู้ของตนเองในการ
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เรียนต่อไปได้ มีการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งข้อมูลแก่นักศึกษาให้รับทราบถึงสิทธิ์และช่องทางต่างๆ ใน
การแจ้งข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนอธิการบดี สายตรงคณบดี การร้องเรียนผ่านหลักสูตรฯ ทั้งโดยการ
ร้องเรียนผ่านอาจารผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรงและโดยการร้องเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจ เป็นต้น
ทั้งนี้หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ภายหลังการสอบกลางภาค อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องแจ้งคะแนนให้แก่นักศึกษาทราบ
ภายในเวลาที่กาหนด เพื่อให้นักศึกษาสามารถถอนรายวิชาได้ทันเวลาหรือหาทางปรับปรุงพัฒนาผลการเรียน
ให้ดีขึ้นในช่วงสอบปลายภาค
2. ภายหลังการสอบปลายภาค หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมทวนสอบเพื่อ พิจารณาผลการสอบ
ของรายวิชาต่างๆ ที่หลักสูตรรับผิดชอบดาเนินการ โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมกันพิจารณาเกรด
ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตรวจสอบ แนะนา และแก้ไข แล้วยืนยันเกรดโดยอาจารย์ผู้สอน ก่อนส่งให้
คณะกรรมการคณะฯ เพื่อพิจารณาในลาดับต่อไป
3. ในระหว่างการนาเสนองาน อาจารย์ในรายวิชานั้นๆ จะมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)
หลังจากการนาเสนอเสร็จเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาข้อมูลนั้นๆ ไปพัฒนาและปรับปรุงผลงานในครั้งต่อไป
4. ภายหลั งการสอบเก็ บ คะแนนระหว่ า งเรี ย น เช่ น รายวิ ช าการบั ญ ชี ก ารเงิน ส าหรั บ งาน
โลจิ สติกส์ การออกแบบระบบคลั งสิ น ค้าและศูน ย์กระจายสิ นค้าส าหรับโลจิส ติกส์ เป็น ต้น ได้มีการเฉลย
ข้อสอบทุกครั้งเมื่อสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ทาให้นักศึกษาสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการเรียนในครั้ง
ต่อไป
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 อาจารย์ผู้สอนทาการรวบรวมผลการประเมิ นการเรียนรู้
ของนักศึกษา และจัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ ตามปฏิทินวิชาการ เพื่อส่งเกรดให้งาน
ทะเบียนและประมวลผล และจัดทามคอ.5 หรือ มคอ.6 ทุกวิชามีการจัดทามคอ.5 พร้อมทั้งดาเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตราฐานผลการเรียนรู้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันหลังปิดภาคเรียน
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.5
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการกาหนดปฏิทินการกากับติดตาม มคอ.5 จากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยร่วมกับ
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทาหนังสือแจ้งเวียนในการกาหนดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 โดยกาหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนตรงตามเกณฑ์ของ สกอ. คือ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ตลอดจนเก็บ
ข้อมูลผลคะแนนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษารวบรวมมาเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเรียน
การสอน การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน การคัดเลือกอาจารย์พิ เศษ และนามาวิเคราะห์แนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษา จานวนนักศึกษาปัจจุบันตามแผน นักศึกษาตกค้าง และนักศึกษาที่คาดว่าจะหายไป เพื่อการวาง
แผนการสอนในปีการศึกษาต่อไป มีการกาหหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา ตาม
ปฏิทินการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถอุทธรณ์ ผลการเรียนได้โดยการขอดูข้อสอบหรือผลสอบหรือยื่นคาร้อง
ผ่านอาจารย์ผู้สอนโดยตรง หรือคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อตรวจสอบผลการเรียนในรายวิชาที่อุทธรณ์ และ
ด าเนิ น การปรั บ แก้ ห ากมี ข้ อ ผิ ด พลาดต่ อ ไป ในเบื้ อ งต้ น นั ก ศึ ก ษามั ก ติ ด ต่ อ กั บ อาจารย์ โดยตรงในการขอ
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ตรวจสอบผลคะแนน ซึ่งยังไม่ เหมาะสม เนื่องจากไม่มีคนกลางรับทราบเรื่องนี้ซึ่งอาจเกิดปัญ หาขัดแย้งใน
ภายหลังได้
ทั้ งนี้ ห ลั ก สู ต รได้ มี ก ารก าหนดช่ อ งทางในการร้อ งเรี ย นให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ งมี ช่ อ งทางการร้อ งเรีย น
หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โซเชียล
มีเดีย (Social Media) คณาจารย์ประจาหลักสูตร และแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแจ้งข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนอีกด้วย ถือเป็นช่องทางการอุธรณ์ที่มีมาตราฐาน เพื่อใช้ในการในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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 วิชาการวิจัยการดาเนินงานเบื้องต้น และวิชาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
AUN-QA 5.1.9 มคอ.4 และมคอ.6
AUN-QA 5.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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
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ผลการประเมินตนเอง
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 2 3 4
การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์

ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1,2]
การประเมิ น ผู้ เรี ย น รวมถึงช่ ว งเวลาการประเมิ น วิ ธีก าร
ประเมิน การกาหนดเกณฑ์ ป ระเมิน การกระจายน้ าหนั ก

การประเมินไปจนถึงเกณฑ์ การให้คะแนนและการตัดเกรด
มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4,5]
เกณฑ์ การให้ คะแนนและแผนการให้ ค ะแนนถูก ใช้ในการ
ประเมิน เพื่อยื นยัน ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ

โปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6,7]
มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผู้ เรี ย นที่

เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]
ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)


5

6

7

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 : คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.1
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้มีการวางแผนให้มีอาจารย์ผู้สอน โดย
แบ่งออกเป็นอาจารย์ผู้สอน จานวน 6 คน ซึ่งตารางที่ 6.1 เป็นตารางที่แสดงถึงจานวนของอาจารย์ผู้สอน และ
จานวนอาจารย์ เต็มเวลาเที่ย บเท่า (FTEs) ในหลักสูตร (รายการหลั กฐาน AUN-QA-6.1-1) เพื่อคานวณใน
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.2 ต่อไป และยังแสดงให้เห็นถึงจานวนร้อยละของอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเมื่อ
เทียบกับอาจารย์ทั้งหมดในหลักสูตร
ตารางที่ 6.1 : จานวนอาจารย์และจานวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs)
เพศ
รวม
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย หญิง จานวน FTEs* จานวน ร้อยละ จานวน 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
ปีการศึกษา/ประเภท

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

14

ปีการศึกษา 2561 (ก.ค. 2561 – มิ.ย. 2562)
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
5
1
6
รวม
5
1
6
ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2562 – มิ.ย. 2563)
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
5
1
6
รวม
5
1
6

6
6

6
6

100
100

-

-

6
6

6
6

100
100

-

-

*อาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) หมายถึง
- อาจารย์ที่มีระยเวลาการทางาน ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 FTEs
- อาจารย์ที่มีระยเวลาการทางาน 6 - 8 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEs
- อาจารย์ที่มีระยเวลาการทางานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEs
ทางหลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ครบถ้วนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังไม่มี
อาจารย์ที่จะเกษียณ ทาให้ ทางหลักสู ตรยั งไม่มีการประชุมและวางแผนเกี่ยวกับการรับอาจารย์ใหม่เข้ามา
ประจาหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.2
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีการจัดทาการเปรียบเทียบอัตราส่วน
บุคลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษา และภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยใน
การคานวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนจานวนนั กศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 25:1 (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.2-1) สามารถแสดงข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 6.2 : อัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนักศึกษา (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.1-1)
ปีการศึกษา

รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระงาน) ของบุคลากร
สายวิชาการ

รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ของ
บุคลากรนักศึกษา

อัตราส่วนบุคลากรต่อ
จานวนนักศึกษา

2562
2561
2560

6
6
6

127.61
144.75
134.94

1:22
1:25
1:23
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.3
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน ซึ่ง
ระบบและกลไกดังกล่าวมีการดาเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แสดงได้แผนภาพต่อไปนี้
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.3-1) จึงไม่มีการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.4
ผลการดาเนินงาน
ทางมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ โดยผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า
สาขาวิ ช า) และจากคณบดี คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ทุ ก ภาคการศึ ก ษา ตามระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บริการ และหลักสูตรสามารถดูผลการประเมินในการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา จากเว็บไซต์ส่งเสริม
วิชาการ เพื่อติดตามให้บุคลากรมีการปรับปรุงให้มีสมรรถนะได้ตรงตาแหน่งและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.5
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยได้กาหนดแผนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึงการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ซึ่งมีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) แผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และ 2) การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และ
การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรได้มีแผนการเข้าสู้ตาแหน่งวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 จานวน 3 คน และมีรายละเอียดการ
แสดงความก้าวหน้าในการทาเอกสารเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 6.3 : ความก้าวหน้าการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
1

ชื่อ-สกุล
อ.ธงเทพ ชูสงฆ์

2

อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์

3

อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา

ปี พ.ศ. ที่ครบกาหนด
ผลงานที่ใช้
ความก้าวหน้า
2560
- งานวิจัย
50 %
- เอกสารประกอบการสอน
20 %
2561
- ความก้าวหน้าของงานวิจัย
50 %
- เอกสารประกอบการสอน
100 %
2561
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย

2) การเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานและการนาไปใช้ประโยชน์
ในการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพให้กับ
ตนเอง โดยการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน และโครงการการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ
(MOU) กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในด้านการสอน และทาให้เกิดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ ดังนี้
ตารางที่ 6.4 : การเข้าอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา

ชื่อเรื่อง

การนาไปใช้ประโยชน์

ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ในงาน Tilog เพื่อนานักศึกษาเข้าไปสร้างการเรียนรู้จากสถาน
Logistix
ประกอบการจริง

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ชื่อเรื่อง
อบรมผู้นเิ ทศสหกิจศึกษา

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
การสร้างความร่วมมือการพัฒนา
โลจิสติกส์แลโซ่อุปทานภาคเหนือและ
พื้นที่ติดต่อ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ
(MOU) กับบริษัท ซีพีออลล์ จากัด
การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ในงาน Tilog
Logistix
อบรมผู้นเิ ทศสหกิจศึกษา

อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
โลจิสติกส์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
การสร้างความร่วมมือการพัฒนา
โลจิสติกส์แลโซ่อุปทานภาคเหนือและ
พื้นที่ติดต่อ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ
(MOU) กับบริษัท ซีพีออลล์ จากัด
การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ในงาน Tilog
Logistix
อบรมผู้นเิ ทศสหกิจศึกษา
การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
การสร้างความร่วมมือการพัฒนา
โลจิสติกส์แลโซ่อุปทานภาคเหนือและ

การนาไปใช้ประโยชน์
สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ ึกงานแบบสหกิจศึกษา
เพื่อนานักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์
และสามารถสร้างผลงานวิจัยได้
เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์
และสร้างความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
เพื่อนานักศึกษาเข้าไปสร้างการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง
สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ ึกงานแบบสหกิจศึกษา
เพื่อนานักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์
และสามารถสร้างผลงานวิจัยได้
เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์
และสร้างความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
เพื่อนานักศึกษาเข้าไปสร้างการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง
สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ ึกงานแบบสหกิจศึกษา
เพื่อนานักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายด้านโลจิสติกส์
และสามารถสร้างผลงานวิจัยได้

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ชื่อเรื่อง

การนาไปใช้ประโยชน์

พื้นที่ติดต่อ ณ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์

การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ในงาน Tilog เพือ่ นานักศึกษาเข้าไปสร้างการเรียนรู้จากสถาน
Logistix
ประกอบการจริง
อบรมผู้นเิ ทศสหกิจศึกษา

อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ในงาน Tilog
Logistix
อบรมผู้นเิ ทศสหกิจศึกษา

อ.สาวิตรี พรหมรักษา

การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โครงการ KPRU STARTUP “Idea to
startup camp”
Startup Boot Camp ณ Rattana
Grand Convention อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ในงาน Tilog
Logistix
การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ ึกงานแบบสหกิจศึกษา
เพื่อนานักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
เพื่อนานักศึกษาเข้าไปสร้างการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง
สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ ึกงานแบบสหกิจศึกษา
เพื่อนานักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษานาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ผลงานให้เป็นธรรมรูป
เพื่อให้นักศึกษานาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ผลงานให้เป็นธรรมรูป

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
เพื่อนานักศึกษาเข้าไปสร้างการเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการจริง
เพื่อนานักศึกษาเข้าอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ชื่อเรื่อง
อบรมผู้นเิ ทศสหกิจศึกษา

การนาไปใช้ประโยชน์
สามารถไปนิเทศนักศึกษาทีฝ่ ึกงานแบบสหกิจศึกษา

การจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome-Based Education (OBE)
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA
สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน

เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.6
ผลการดาเนินงาน
ทางมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นเป็นประจาทุกปี ทั้งในสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นประจาทุกปี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.7
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนทาผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 14 ผลงาน (รายการหลักฐาน AUN-QA-6.7-1) ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 6.5 : การนาเสนอผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้นาเสนอผลงาน
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา

ชื่อบทความ/งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร

วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์

การศึกษาการบริหารงานด้านคลังสินค้า
ของผู้ประกอบการกิจการ อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การขายและสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา
กิจการศรีอะไหล่ยนต์
การเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์สาหรับ
การผลิตสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ กรณีศกึ ษา
กิจการอลังการเฟอร์นิเจอร์
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เส้นทางการขนส่งธุรกิจน้าดืม่ ในอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร

การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5

11-12 กรกฎาคม 2561

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

6-9 มีนาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
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ผู้นาเสนอผลงาน
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์

อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์
อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา

อ.สาวิตรี พรหมรักษา

ชื่อบทความ/งานสร้างสรรค์
การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก
กรณีศึกษา ร้านจาหน่ายของฝาก

ชื่อวารสาร

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 6
การจัดการโซ่อุปทานยางพารา ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
การลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจรถทัวร์ การประชุมวิชาการ
กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่ง
การประชุมวิชาการ
โดยนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
(GIS) มาประยุกต์ใช้กับโรงน้าดื่มธารธิป ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการ การประชุมวิชาการ
เส้นทางการขนส่งธุรกิจน้าดืม่ ในอาเภอ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
การจัดการโซ่อุปทานการเลีย้ งสุกรด้วย การประชุมวิชาการ
ผักตบชวาตากแห้ง
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การ
การประชุมวิชาการ
เพาะปลูกมันสาปะหลังด้วยระบบต้นทุน ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ฐานกิจกรรม กรณีศึกษา ตาบลวังควง
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 6
อาเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กาแพงเพชร
การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยการ การประชุมวิชาการ
วิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5
การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้า
การประชุมวิชาการ
เคมีภณ
ั ฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธา
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
นนท์ขนส่ง จังหวัดกาแพงเพชร
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5
เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวใน การประชุมวิชาการ
จังหวัดกาแพงเพชร
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5

วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์
20 ธันวาคม 2562
7-8 สิงหาคม 2561

21 ธันวาคม 2561
6-9 มีนาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2562

21 ธันวาคม 2561
6-9 มีนาคม 2561
21 ธันวาคม 2561

รายการหลักฐาน
AUN-QA-6.1-1 ข้อมูลจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าภาคปกติที่ลงทะเบียน กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
AUN-QA-6.2-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่องสัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
AUN-QA-6.3-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ (มคอ.2)
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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AUN-QA-6.7-1 สรุปรายการการนาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการประเมินตนเอง
6
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 2 3 4 5 6 7
6. การบริห ารจัดการบุ คลากรสายวิช าการ (การสื บทอดตาแหน่ง เลื่ อน
1 ต าแหน่ ง การปรั บ วิ ธี ก ารจั ด สรรบุ ค ลากรเข้ าสู่ ต าแหน่ ง การสิ้ น สุ ด

ต าแหน่ ง และแผนการเกษี ย ณ) ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการด้ า น
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
6. มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุ คลากรสายวิชาการต่อจานวนนักศึกษา
2 และภาระงานกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน และติ ด ตามตรวจสอบข้ อ มู ล เพื่ อ

พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [2]
6. เกณ ฑ์ ใ นการสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายวิ ช าการซึ่ ง
3 ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การ

จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากรถูกกาหนดและ
ประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7]
6. มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]

4
6. ความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสาย
5 วิชาการถูกวินิจฉัยและนาไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของบุคลากร [8]
6. การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติงานรวมถึงการให้ รางวัล และการยอมรับ ถูก
6 นามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ[9]
6. มีการตรวจสอบประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจานวนงานวิจัย

7 กับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 : คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.1
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านบริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางการศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง (ยกเว้น สิ่งอานวย
ความสะดวกเฉพาะ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการทางด้านการจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีบุคลากรสาย
สนับสนุนภายในร่วมกัน อาทิ งานทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่ IT ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สานักงาน
หอสมุด งานพยาบาล งานหอพักนักศึกษา เป็นต้น และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสานักงานคณบดี
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ท าหน้ าที่ ในการดู แ ลการจั ด การเรี ย นการสอน การบริ ก ารการศึ ก ษา การ
บริหารงานธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ งานวิจัย และ
งานกิจการนักศึกษาให้แก่ทุกหลักสูตร จานวน 8 คน โดยบุคลากรดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสาย
งานที่ตนได้รั บมอบหมายตามกรอบภาระงาน (รายการหลั กฐาน AUN-QA-7.1-1) ตลอดจนต้ องเข้ารับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้วยการอบรม สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการการศึกษา (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.1-2) ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ยังขาดเจ้าหน้าที่ประจาหลักสูตร ที่
เข้ามาช่วยบริหารจัดการและดูแลห้องปฏิบัติการ ณ ที่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.2
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรฯ มีการดาเนินการร่วมกันกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรตามเกณฑ์ของที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและคุ ณวุฒิผู้สมัครตรงตามตาแหน่ง
ซึ่งกระบวนการสรรหาได้มีการแต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าสานักงานของวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ มีคณะกรรมการออกข้อสอบที่ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ภาคความรู้เฉพาะตาแหน่ง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญ ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ที่ รั บ สมั ครอย่ างแท้ จ ริ งมาบรรจุ โดยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ยวกั บ การสรรหานั้ น เป็ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (รายการ
หลั ก ฐาน AUN-QA-7.2-1) และได้ มี ก ารเผยแพร่ ป ระกาศการรั บ สมั ค รผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียของคณะ ฯ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
หลังจากที่ได้ดาเนินการคัดเลือก และมีผู้มารายงานตัวบรรจุเป็นบุคลากร แล้วจึงได้มีการจัดทาคาสั่ ง
มอบหมายภาระงานเพื่อกาหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรใหม่ได้ทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนต้องทาแบบข้อตกลงภาระงาน (ระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ E-PAR) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ตามสัดส่วนภาระงาน
ที่มหาวิทยาลัยได้ให้ค่าน้าหนักภาระงานประกอบสัดส่วนการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย มหาวิทยาลัย
จะมีการกาหนดและแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการจัดทาแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภท
สายสนั บสนุ นวิชาการให้ทราบล่วงหน้า การจัดทาแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จะเป็นการทาข้อตกลงตลอดทั้งปีงบประมาณโดยทาเพียงครั้งเดียวเมื่อต้นปี แล้วมีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณตามกระบวนการการปฏิบัติงาน (A2) เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่นเดียวกับบุคลากร
สายวิชาการ
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.3
ผลการดาเนินการ
ทางมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน โดยผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า
สานักงาน) และจากคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกภาคการศึกษา ตามระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก ประกอบด้วย 1) ภาระงานบริหาร 2) ภาระงานประจา 3) ภาระเชิงพัฒนา
4) ภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ 5) ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 6) การประเมินการพัฒนาตนเอง 7) ผล
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

23

การประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจากลุ่มงาน ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล โดยองค์ประกอบการประเมินภาพรวมแสดง
เป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.4
ผลการดาเนินการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสาหรับการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา
และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศเท่าที่จ่ายจริง และจานวนไม่เกินคนละ 2,000 บาท โดยกาหนดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จัดทาแผนพัฒนาตนเอง (IDP) (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.4-1) เมื่อต้นปีงบประมาณ และ
กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้จะมีหัวหน้างานเป็นผู้พิจารณาผลการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการทางานและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป (รายการ
หลักฐาน AUN-QA-7.1-2)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.5
ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการกาหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม มี
หลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สอกคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการ
เผยแพร่ ห ลั กเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ก่ อนที่ จะท าการประเมิ น โดยการจั ดระบบการประเมิ นผลงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพเป็ นธรรม เพื่อกาหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี (รายการหลักฐาน AUN-QA-7.2-1)
ตารางที่ 7.1 : จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากร

การศึกษาสูงสุดที่สาเร็จ
น้อยกว่า ป.ตรี ป.ตรี
ป.โท
1
1
1
1

ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านการเงินและงบประมาณ
ด้านการบริการวิชาการและวิจัย
ด้านธุรการ
ด้านศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
,ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านอานวยการ
1
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จานวนหลักสูตรที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ดาเนินงาน
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จานวนทั้งหมด
1
1
1
1

1

1

1

1
1
8 คน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ.2562
AUN-QA-7.4-1 แผนพัฒนาต้นเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
7
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 มี ก ารด าเนิ น การวางแผนแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรสาย
สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
7.2 มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนขั้น บุคลากรสายสนับสนุน [2]
7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากร
สายสนับสนุน [3]
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และเห็นคุณค่า การยอมรับเพื่อกระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการ
[5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8 : คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.1
ผลการดาเนินการ
หลั กสู ตรมีน โยบายการรับเข้าตามประกาศของมหาวิทยาลั ยฯจากการรับตรงของมหาวิทยาลัย โดย
กาหนดให้ ผู้ สมั ครต้ องผ่ านการสอบสั มภาษณ์ จากคณะกรรมการสั มภาษณ์ หลั กสู ตรมี การก าหนดการรับ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ านวน 60 คน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 หมู่ เรี ย นๆ ละ 30 คน และน าแผนดั งกล่ าวเข้ า สู่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนิ นการอนุ มัติ โดยผ่ านการกลั่นกรองจากประธานสาขาวิขาการจัดการโลจิสติกส์ และ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามหลักการ เมื่อมี
การอนุมัติเสร็จสิ้นทางหลักสูตรและสานักส่งเสริมทางวิชาการ เพื่อดาเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษา เป็น
เวลา 2 เดือนล่วงหน้าก่อนการสอบสัมภาษณ์ โดยการประกาศบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (AUN-QA-8.1-1)
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Fan page สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร กาแพงเพชรแม่สอด (AUN-QA-8.1-2) และมีการนาเสนอข่าวสารประกาศการรับนักศึกษาใหม่ใน
รอบต่างๆ อยู่เสมอ
ทางหลักสูตรได้กาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทางหลักได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ
เฟสบุ๊ค (Facebook) 2) การประชาสัมพันธ์ผ่านการแนะแนวในระดับมหาวิทยาลัยฯ และ 3) การประชาสัมพันธ์
ผ่านโครงการจัดการโลจิสติกส์บริการวิชาการสู่ชุมชน โดยหลักสูตรมีการประเมินแนวทางการประชาสัมพันธ์
พบว่าช่องทางที่ 1 และ 3 เป็นช่องทางที่ทาให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าสมัครเรียนมากที่สุดจากผล
การดาเนินงานของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.2
ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยมีการกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสมโดยหลักสูตรมีการคัดเลือกผู้เรียนจากการรับตรงของ
มหาวิทยาลัย (AUN-QA-8.2-1) ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศประเภทการรับสมัครของนักศึกษา คือ ประเภท
โควตา และประเภททั่ วไป หลั กสู ตรมี การกาหนดการรับนักศึกษาใหม่ จานวน 60 คน โดยทางหลั กสู ตรได้
วางแผนและการกาหนดคุณสมบั ติและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ได้แก่ 1) คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
ประกอบด้วย 1.1) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1.2) มีระดับะแนน
GPA ไม่ต่ากว่า 2.00 1.3) มีระดับคะแนนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 2.00 และ 1.4) มีระดับคะแนน
ความรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ไม่ ต่ ากว่ า 2.00 และ 2) เกณฑ์ ในการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์
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
โดยหลักสูตรได้นาเสนอชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การรับนักศึกษารอบต่างๆ
(AUN-QA-8.1-1)
หลั งการด าเนิ น การดั งกล่ าวจะมี ก ารประเมิ น กระบวนการรับ นั กศึ กษา โดยการรายงานผลจ านวน
นักศึกษาใหม่ที่ได้เทียบกับแผนการรับนักศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนาข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป รวมถึงเพื่อ
จะได้หาแนวทางในการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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ตารางที่ 8.1 : การรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่
รับเข้า
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนที่สมัครเรียน
114
83
97
65
90
177

ผู้สมัคร
จานวนที่ประกาศรับ จานวนที่รับเข้า/จานวนที่ลงทะเบียน
60
83
60
61
60
73
60
46
60
68
60
57

ตารางที่ 8.2 : จานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

ปี 1
61
73
46
68
57

ปี 2
63
49
56
42
59

นักศึกษา
ปี 3
11
62
48
56
40

ปี 4 >ปี 4
17
0
39
1
62
1
48
1
56
1

รวม
152
223
213
215
213

เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.3
ผลการดาเนินการ
หลั กสูตรได้กาหนดระบบการกากับติดตามนักศึกษา ในด้านความก้าวหน้าในการเรียนศักยภาพทาง
วิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ตั้งไว้ ดังนี้
ก่อนเข้าศึกษา ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยได้จัดให้นักศึกษาใหม่ชั้น
ปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รูปแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
ปีการศึกษา 2562 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีการวัดประเมินศักยภาพนักศึกษาจากการทาแบบทดสอบ
วัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์จานวน 5 ข้อ และภาษาอังกฤษ จานวน 25 ข้อ โดยหลักสูตรได้มีการกาหนด
แผนการติดตามผลการดาเนินงานไว้ในปีการศึกษา 2562 โดยให้มีการแยกผลการดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
คือ ผลที่เกิดขึ้นของนักศึกษาที่มีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์ ในรายวิชา คณิตศาสตร์
และสถิติสาหรับการจัดการโลจิสติส์ และทางด้านภาษาอังกฤษ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 ในภาคเรียนที่
1 (AUN-QA-8.3-1) นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครอง
ให้กับนักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภายในกิจกรรมมีการชี้แจงแผนการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และยังมี
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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การแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การเรียนและการทางานจากศิษย์เก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่ นใจให้ กับ
ผู้ปกครองและชี้แจงให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนของนักศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนของบุตรหลานในระหว่างศึกษา (AUN-QA-8.3-2)
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เน้นรายวิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้ านการ
บริหารจัดการ และโลจิสติกส์ที่มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ไม่เกิน 40 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา
- นั กศึกษาชั้นปี ที่ 2 เน้ นรายวิชาเกี่ยวกับ โซ่อุปทาน คลั งสิ นค้า การขนส่ ง การจัดซื้อ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 42 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เน้นรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า การขนส่ง
การจัดซื้อ และการนาเข้าส่งออก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษาได้โดยไม่เกิน 42 หน่วยกิจต่อปีการศึกษา
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เน้นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการวิจัย
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน
การแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ จ ริงในกรณี ศึกษาของการวิจัย หรือสหกิจศึกษาได้ ไม่เกิน 42 หน่วยกิจต่อปี
การศึกษา (AUN-QA-8.3-3)
เมื่ อนั กศึ กษาศึ กษาครบตามหลั กสู ตรก าหนด นั กศึ กษาทุ กคนต้ องท าการสอบประมวลความรู้โดย
หลั กสู ตร ซึ่งผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาต้ องมี คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 จึงจะสามารถจบ
การศึกษาได้ ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านต้องทาการสอบประมวลความรู้ใหม่ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
(AUN-QA-8.3-4)
นักศึกษาทุกชั้นปีจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา (AUN-QA-8.3-5) โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนที่ถูกแต่งตั้งทาหน้าที่กากับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ติดตามผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะต้องตกออก นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจา
หมู่เรียนรายงานการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเข้าสู่การพิจารณาความก้าวหน้าในการ
เรียนและศักยภาพของผู้เรียนในการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อสรุปและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
ตารางที่ 8.3 : การคงอยู่ของนักศึกษาของหลักสูตร
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร)
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2557
83

2558
63
61

2559
62
49
73

2560
62
48
56
46

2561
1
48
56
42
68

2562
0
1
56
40
59
57

เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.4
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ผลการดาเนินการ
หลักสูตรได้จัดระบบสนับสนุนการให้ปรึกษาแนะนาโดยนอกเหนือนักศึกษาสามารถมาพบขอคาปรึกษา
คณาจารย์และอาจารย์ ที่ปรึกษาที่สาขาฯแล้ ว หลั กสู ตรมีการให้ คาปรึกษาผ่ านการสนทนาผ่ าน Facebook
โทรศัพท์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ (AUN-QA-8.4-1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้คาปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการ การดารงชีวิต การเรียนการสอน การแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการให้คาปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้
อย่ างทั นเวลา โดยหลั กสู ตรมีการน ารายงานการให้ คาปรึกษาในประเด็นที่ ส าคัญเร่งด่วนมาร่วมกันประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าว นอกเหนือจากนี้สาขาวิชา
เน้นการพัฒนานักศึกษาตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้า
ประกวดแข่งขัน ที่ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพตนเองและการประกอบอาชีพในอนาคตโดยผลการดาเนินที่
โดดเด่นในปีการศึกษา 2562 เช่น
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองให้กับนักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยภายใน
กิจกรรมมีการชี้แจงแผนการเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการ
ดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย รูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และยังมีการแลกเปลี่ย นประสบการณ์การเรียน
และการทางานจากศิษย์เก่า (AUN-QA-8.3-2)
- การเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม “English Expo and International Cultural Festival” จัดโดย
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 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
พั ฒ นาฝี มื อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในสาขาเทคนิ คการจั ดการงานขนส่ งสิ นค้ าทางถนนด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคนิคการจัดการงานคลั งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะที่
จาเป็นในการเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (AUNQA-8.4-3)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.5
ผลการดาเนินการ
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนการสอน มีสานัก
วิทยบริการและสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่นักศึกษา มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สถานที่ในการทากิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งชมรมต่างๆ ของนักศึกษา นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดสาขาวิชา
ที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับโลจิสติกส์และงานวิจัยของศิษย์เก่า รวมทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การวิจัย (AUN-QA-8.5-1) โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้รับชุดปฏิบัติการ
เรียนรู้รถโฟล์คลิฟต์เพื่อหลักใช้ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา แล้วสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการอบรม เพื่อ
ขอใบรับรองการยกระดับฝี มือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ ณ สถาบันพัฒ นาฝี มือแรงงานนานชาติเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
ด้านสังคมและจิตใจ หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา (AUN-QA-8.5-2) มี
การดาเนินการกากับดูแลนั กศึกษา ดาเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านวิชาการ
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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วิชาชี พ ควบคู่ ไปกับ การปลู กฝั งคุ ณ ธรรม จริยธรรม พั ฒ นาบุ คลิ กภาพ มนุ ษยสั มพั นธ์และพลานามั ยของ
นั กศึกษา เพื่ อให้ เป็ นบั ณ ฑิ ตที่สมบู รณ์ พร้อมทั้งร่างกาย สติ ปัญ ญาและจิตใจ ในปี 2562 มีการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวโลจิสติกส์
(AUN-QA-8.5-3) โดยเป็นการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการเข้าสังคม เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และรู้จักใช้สติในการแก้ปัญหาร่วมกัน
รายการหลักฐาน
AUN-QA-8.1-1 เว็ปไซต์การรับเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 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 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
AUN-QA-8.4-1 ระบบให้คาปรึกษาออนไลน์ 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 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา
AUN-QA-8.5-3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์
ผลการประเมินตนเอง
8
คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน
8.1 มี ก ารก าหนดนโยบายและเกณ ฑ์ ก ารรั บ เข้ า สู่
หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน [1]
8.2 มีก ารระบุ วิธีการและเกณฑ์ ในการคัด เลื อ กผู้ เรีย น
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ [2]
8.3 มี ร ะบบก ากั บ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการเรี ย น
ศั ก ยภาพทางวิ ช าการ ภาระการเรี ย นของผู้ เรี ย น
อย่างเพียงพอ [3]
8.4 มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลั กสูตร
กิจ กรรมการประกวดแข่งขั น ของผู้ เรีย น และการ
บริการอื่น ๆ เพื่อพั ฒ นาการเรี ย นรู้ และทั กษะการ
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คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน
ประกอบอาชีพ [4]
8.5 มี ก ารจั ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ ทั้ ง ด้ า นกายภาพ
สั งคม และ จิ ตใจ ที่เอื้อต่อการเรีย นการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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เกณ ฑ์ คุ ณ ภ าพ ที่ 9 : สิ่ งอ าน วยค วามสะดวกต่ างๆ และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (Facilities and
Infrastructure)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.1
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ปรับปรุง และเพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และได้ทา
การของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้หลักสูตรมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ดังรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนต่อไปนี้
ตารางที่ 9.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
รายการ
จานวน
การนาไปใช้ในการเรียนการสอน
ครุภัณฑ์ (งบประมาณมหาวิทยาลัย)
1 ชุดปฏิบัติการซอฟแวร์ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 ชุด ใช้การเรียนการสอนในรายวิชา
- ซอฟต์แวร์จาลองสถานการณ์ Anylogic
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
Simulation Software จานวน 1 โปรแกรม
2 ชุดปฏิบัติการ GPS Tracking
1 ชุด ใช้การเรียนการสอนในรายวิชาการ
- GPS Tracking จานวน 5 เครื่อง
ขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางใน
- เครื่อง GPS สารวจ จานวน 5 เครื่อง
โลจิสติกส์ และวิชาเทคโนโลยีการ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จานวน 5
ขนส่ง
เครื่อง
3 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการ
1 ชุด ใช้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
โลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 33 เครื่อง
4 ชุดปฏิบัติการจาลองแบบปัญหาระบบขนถ่าย
1 ชุด ใช้สอนในรายวิชาภาคปฏิบัติ
วัสดุ
5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชันขาว-ดา
1 เครื่อง ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการสอน
6 กระดานอัจฉริยะ
1 ชุด ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการสอน
7 ชุดปฏิบัติการโฟล์คลิฟท์ เทรนนิ่ง
2 ชุด ใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้กับ
- รถยกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางโล
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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ลาดับ

รายการ
ประกอบ จานวน 2 คัน
- รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 1 คัน
- ชั้นวางสินค้า 2 ชั้น จานวน 1 ชุด
- พาเลทพลาสติก จานวน 10 ชุด
- กรวยจราจร จานวน 90 อัน
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จานวน 1 ชุด
- ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งในการ
บารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์ จานวน 1 ชุด
สิ่งก่อสร้าง (งบประมาณมหาวิทยาลัย)
1 ห้องปฏิบัติการทางการจัดการโลจิสติกส์
- ห้องปฏิบัติการจาลองแบบปัญหาระบบขน
ถ่ายวัสดุ
2 ห้องเรียนทฤษฎี
ครุภัณฑ์ (งบประมาณสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
1 ชุดไมโครโฟนพร้อมลาโพง
2 ตัวอ่านบาร์โค้ด 'ACAN' สาย USB
3 เครื่องปริ้น Brother
4 เครื่องปริ้น Canon
5 โปรเจคเตอร์ สาหรับเคลื่อนที่
6 เครื่องปริ้น LASER All in One
7 โปรเจคเตอร์ สาหรับเคลื่อนที่
8 โปรเจคเตอร์ ประจาห้องเรียน
9 ห้องสมุดสาขาการจัดการโลจิสติกส์
- หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์
- ชั้นวางหนังสือ
- สิ่งอานวยความสะดวกในการค้นคว้าของ
นักศึกษา
10 โน๊ตบุ๊ค สาหรับการเรียนการสอน
11 เครื่อง PC สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร

จานวน

การนาไปใช้ในการเรียนการสอน
จิสติกส์

1 ห้อง ใช้ในการสอนในรายวิชาที่เป็น
ภาคปฏิบัติ
3 ห้อง ใช้ในการสอนในรายวิชาที่เป็น
ภาคทฤษฎี
1 ชุด
1 ตัว
2 เครื่อง
1 เครื่อง
ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการสอน
3 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
4 เครื่อง
1 ห้อง ใช้เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม

4 เครื่อง ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการสอน
12 ใช้เพื่อสาหรับเตรียมการสอนของ
เครื่อง อาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรได้ดาเนินการทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการดาเนินการในปีการศึกษา 2561 โดย
ให้มีการจัดทาแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้น
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ปีที่ 1 – 4 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่ องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
หัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ มีความระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 3.95 รองลงมา “ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน” และ “ความ
สะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-1)
จากผลการประเมินดังกล่าวทางหลักสูตรจึงได้มีการดาเนินการจัดทาคาขอแบบร่างครุภัณฑ์ประจาปี
งบประมาณ 2563 ไปยังคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 2 รายการอันประกอบไปด้วย 1) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
การขนส่ งและการกระจายสิ น ค้า งบประมาณ 7,413,600 บาท (รายงานหลั กฐาน AUN-QA-9.1-2) และ
2) งบประมาณปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600 บาท ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 สานักงบประมาณได้มีการอนุมัติงบปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการ โลจิสติกส์
งบประมาณ 7,573,600 บาท โดยเริ่มปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-3)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.2
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการดาเนินงานจัดมุมหนังสือสาหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสืบค้นใน
รูปแบบเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และงานวิจั ยของนักศึกษาภายในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมี
หนังสือ จานวน 50 เล่ม เอกสารประกอบการสอน จานวน 20 เล่ม และงานวิจัยจานวน 60 เล่ม และจัดให้มี
ห้องคอมพิวเตอร์ จานวน 33 เครื่อง ไว้สาหรับให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับสาขาวิชา
เองนอกเหนื อจากระบบอินเตอร์เน็ ตของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการใช้ทรัพยากรร่วม
มหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการห้องสมุดทั้งในรูปแบบ เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
ดิจิตอล ระบบคอมพิวเตอร์ และรวมถึงการให้บริการระบบ E-Learning สาหรับนักศึกที่ต้องการสืบค้นหรือหา
ความรู้เพิ่มเติมในอาคารสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อดิจิตอลตามแบบประเมินความ
ต้องการจากหลั กสูตรฯ เพื่อให้ มีจานวนหนังสื อและสื่อสิ่งพิมพ์เพี ยงพอในการให้ บริการนักศึกษาทางด้าน
โลจิสติกส์
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.3
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับสนับสนุนการเรียน
และการทาวิจัย ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 9.2 : ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และการทาวิจัย
ลาดับ
รายการ
จานวน
การนาไปใช้ในการเรียนการสอน
1
ชุดปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม
1 ชุด ใช้การเรียนการสอนในรายวิชา
โลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
- ซอฟต์แวร์จาลองสถานการณ์ Anylogic
Simulation Software
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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ลาดับ
รายการ
2
ชุดปฏิบัติการ GPS Tracking
- GPS Tracking จานวน 5 เครื่อง
- เครื่อง GPS สารวจ จานวน 5 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จานวน
5 เครื่อง
3
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการ
จัดการโลจิสติกส์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 33 เครื่อง
4
ชุดปฏิบัติการจาลองแบบปัญหาระบบขน
ถ่ายวัสดุ
5
ชุดปฏิบัติการโฟล์คลิฟต์ เทรนนิ่ง
- รถยกเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ จานวน 2 คัน
- รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 1 คัน
- ชั้นวางสินค้า 2 ชั้น จานวน 1 ชุด
- พาเลทพลาสติก จานวน 10 ชุด
- กรวยจราจร จานวน 90 อัน
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จานวน 1 ชุด
- ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ในการติดตั้งในการ
บารุงรักษารถโฟล์คลิฟต์ จานวน 1 ชุด
6
ห้องปฏิบัติการทางการจัดการโลจิสติกส์
- ห้องปฏิบัติการจาลองแบบปัญหาระบบ
ขนถ่ายวัสดุ

จานวน
การนาไปใช้ในการเรียนการสอน
1 ชุด ใช้การเรียนการสอนในรายวิชาการขนส่ง
สินค้าและบริหารเส้นทางในโลจิสติกส์
และวิชาเทคโนโลยีการขนส่ง
1 ชุด

ใช้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 ชุด

ใช้สอนในรายวิชาภาคปฏิบัติ

2 ชุด

ใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้กับ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทาง
โลจิสติกส์

1 ห้อง ใช้ในการสอนในรายวิชาที่เป็น
ภาคปฏิบัติ

เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.4
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรได้ดาเนินการทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการดาเนินการในปีการศึกษา 2561 โดย
จัดให้มีการจัดทาแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 – 4 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ในหัวข้อ “ความสะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย” เท่ากับ 3.96 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-1) จากผลการประเมินหลักสูตรมีการดาเนินการติดตั้ง
ระบบอินเตอร์แบบไร้สาย แทนระบบเดิมของมหาวิทยาลัย ภายในอาคารการจัดการโลจิสติกส์ (ตึก 22) เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยต่อสภาวะในปัจจุบัน และยังสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการดาเนินงานข้างต้นในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มีการจัดทาการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในระบบออนไลน์ซ้าอีกครั้งเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2561 เมื่อมีการพิจารณาใน
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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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 (เพิ่มมากขึ้น) (รายงานหลั กฐาน AUN-QA-9.4-1) จากผลการประเมินในปี
การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงได้มีการดาเนินการจัดทาคาขอแบบร่างครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2563
ไปยังคณะฯ ได้แก่ งบประมาณปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600
บาท (รายงานหลักฐาน AUN-QA-9.1-3) ซึง่ ในปีการศึกษา 2562 สานักงบประมาณได้มีการอนุมัติงบปรับปรุง
อาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ จานวนงบประมาณดังกล่าว โดยเริ่มปรับปรุงในปีการศึกษา
2563 ในการปรับปรุงอาคารดังกล่าว ทางหลักสูตรได้เพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีก 1 ห้อง เพื่อรองรับ
การสอนให้มีความทันสมัยต่อสภาวะในปัจจุบัน
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.5
ผลการดาเนินการ
หลั กสูตรมีการวางแผนในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้ อมสุ ขภาพและความปลอดภัยให้ กับผู้ที่มาใช้
บริการในห้ องปฏิ บั ติการของหลั กสู ตร โดยยึดหลั กด้านความปลอดภัยจากระเบียบของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ ง
หลักสูตรได้จัดทาเป็นเอกสารแสดงถึงกฎ ระเบียบในการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่มา
เข้าใช้ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร แต่เนื่องจากอาคารของหลักสูตรมีการปรับปรุงอาคารจึงทาให้หลักสูตรยังไม่
มีการดาเนินการติดตั้งเอกสารดังกล่าว เมื่อการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จทางหลักสูตรจะมีการดาเนินการใน
การติดตั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการให้ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรต่อไป
รายการหลักฐาน
AUN-QA-9.1-1 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารจัดการหลักสูตร 2561
AUN-QA-9.1-2 แบบร่างครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2563 งบประมาณชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการขนส่ง
และการกระจายสินค้า งบประมาณ 7,413,600 บาท
AUN-QA-9.1-3 แบบร่างครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2563 งบประมาณปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคาร
การจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600 บาท
AUN-QA-9.4-1 รายงานผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารจัดการหลักสูตร 2562
ผลการประเมินตนเอง
9
9.1
9.2
9.3

สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
มีสิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องทาโครงการ ฯลฯ)
เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการทาวิจัย
มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
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9.4
9.5

สิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ
และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
มีการกาหนดและดาเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสใน
การเข้าถึงมห้แก้ผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)





เกณฑ์คุณภาพที่ 10 : การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.1
ผลการดาเนินการ
ในการจัดทาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบั ณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกในการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี พ.ศ. 2559 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร 1) อาจารย์ ธ นสิ ท ธิ นิ ต ยะประภา 2) อาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศรี ส วัส ดิ์ 3)
อาจารย์ ธงเทพ ชูสงฆ์ 4) อาจารย์ ธัชชัย ช่อพฤกษา 5) อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลั กษณ์ 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 วงษ์เอื้อย 2) นายกิตติพัฒ น์ ชูสุวรรณ 3) นายสุทธิพงษ์ ที่สมัคร
4) นายธนพัฒน์ เหมือนอิน
- ศิษ ย์ ปั จ จุ บั น 1) นายพี ร พล ด านงค์ 2) นายธนิ ต เมยคุ ณ 3) นางสาวอาจรีย์ สุ คติ ศิริอุด ม
4) นางสาวจีรพร ลาดนอก (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.1-1)
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการเก็บข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ปี พ.ศ.
2561 แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่ ปี พ.ศ. 2561 แบบ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาปี พ.ศ. 2561 แบบสารวจภาวะการมีงานทาและความต้องการของบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2561 และแบบส ารวจเพื่อพัฒ นาหลักสูตรการจัดการโลจิส ติกส์ ปี พ.ศ. 2561 (รายงานหลักฐาน
AUN-QA-10.1-2) เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรและวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนประจาทุกปีการศึกษา ใน มคอ.3
และ มคอ.5 (รายงานหลักฐาน AUN-QA10.1-3) ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.2
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรได้ทาการสร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการดาเนินการประเมินและ
ปรับปรุง ดังนี้
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.3
ผลการดาเนินการ
หลั กสู ตรฯ และมหาวิท ยาลั ย ฯ ได้มีการจัดทาระบบในการประเมินคุณ ภาพการเรียนการสอนผ่าน
ระบบวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2562 โดยการพิจารณาจากตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10.1 : ผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 (รายงานหลักฐาน
AUN-QA-10.3-1)
ลาดับ

ชื่อรายวิชา

หมู่เรียน
6017204
6114207
6114208
5917204
5917204
5917205
5917205
6114207
6114208
6017204
5917204
5917205
5717206
6214206
6214207
6017204
5917205
6114207
6114208
5917205
6214206
6214207

ผลการประเมินภาคการศึกษา
1/2562 2/2562 3/2562
4.45
4.45
4.45
4.53
3.88
3.88
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.42
4.75
4.75
4.61
3.82
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
4.51
-

1

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินค้า

2

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

3

ซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์

4

การขนส่งสินค้าและบริหารเส้นทางในงานโลจิสติกส์

5

สหกิจศึกษา

6

การขนถ่ายวัสดุ

7

ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

8

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานโลจิสติกส์

9

การวางแผนและควบคุมการผลิต

10

ระบบการผลิตแบบลีน

6017204

4.45

-

-

11

มาตรฐานโลจิสติกส์

6214206
6214207

4.36
4.36

-

-

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

39

ลาดับ

ชื่อรายวิชา

หมู่เรียน

ผลการประเมินภาคการศึกษา
1/2562 2/2562 3/2562
4.36
4.36
4.27
4.27
4.27
4.27
4.59
4.59
4.59
4.56
4.56
4.55
4.55
4.55
4.55
4.36
4.56
4.56
4.56
4.49
4.49
-

14
15

กฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการค้าระหว่าง
ประเทศ
การวิจัยการดาเนินงานเบื้องต้น
สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์

16

การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ

17

คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์

18

การบัญชีการเงินสาหรับโลจิสติกส์

19

การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย

20

การออกแบบระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้าสาหรับโลจิสติกส์

21

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการจัดการ
โลจิสติกส์

6114207
6114208
6214206
6214207
6017204
6017204
6017204
6114207
6114208
6214206
6214207
6214206
6214207
6114207
6114208
6017204
5917205
6114207
6114208
6114207
6114208

22

เทคโนโลยีการเก็บรักษาสินค้าและสินค้าคงคลัง

6017204

-

4.56

-

23

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

24

การจัดการห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจค้าปลีก

25

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์

5917204
5917205
5717206
5917204
5917204
5917205
6017204
5817206

4.17
4.17
4.50
4.32
4.32
4.32
4.34
4.00
4.36
4.36

4.51
-

-

12
13

26
27

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง

เตรียมฝึกสหกิจศึกษา

5917204
5917205

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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ลาดับ

ชื่อรายวิชา

28

ระบบบรรจุภัณฑ์สาหรับงานโลจิสติกส์

29

การนาเข้าและส่งออก
การจัดการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
งานโลจิสติกส์
เฉลี่ยรวม

30

ผลการประเมินภาคการศึกษา
1/2562 2/2562 3/2562
6114207
4.51
6114208
4.51
6017204
4.51
หมู่เรียน

5817206

-

4.51

-

4.35

4.47

-

จากตารางผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
คุณ ภาพการเรีย นการสอนปี การศึกษา 1/2562 เท่ ากับ 4.35 และ 2/2562 เท่ากับ 4.47 โดยมีข้อวิพากษ์
สาคัญในรายวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่องานโลจิสติกส์ ที่มีระดับคุณภาพการเรียนการสอนน้อยที่สุดมี
ค่าเท่ากับ 3.82 โดยมีประเด็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) สอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายชัดเจนตรงประเด็น และ
2) แนะนาหนังสือ ตารา และแหล่งความรู้เพิ่มเติม มีระดับคุณภาพเท่ากับ 3.60 พึงพอใจ (รายงานหลักฐาน
AUN-QA-10.3-1) ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวทางหลักสูตรฯ ได้มีการนาข้อมูลมาทาการประชุมเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.3-2) และดาเนินการปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.5
ในปีการศึกษา 2/2562 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.1-3) โดยเน้นให้ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดให้มีก ารทา
แผ่นการเรียนกานสอน และเอกสารประกอบการสอนให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.4
ผลการดาเนินการ
ในการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการของหลักสูตรฯ เพื่อให้บริการชุมชนโดยผ่านกิจกรรมการสารวจเส้นทางการขนส่งและกระจาย
สินค้าและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้โลจิสติกส์สู่โรงเรียนภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ โดยมีผู้ดาเนินงานเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 9 คน ได้แก่ 1) นางสาวรัตนา แซ่มี
2) นางสาวสุภ าวดี อยู่ทุ่ง 3) นางสาวปราณี วิวาสุ ข 4) นายสุนทร พรมไชยา 5) นางสาววรมน เปี้ยสร้อย
6) นายชัยมงคล รอดอาพร 7) นายขจรเกียรติ คุ้มเหตุ 8) นายธนินทร์ กฐินทอง และ 9) นางสาวกนกวรรณ
สมอนาค (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.4-1) นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีรายวิชาการวิจัยการ
ดาเนิ นงานเบื้องต้น และการวิจั ยและพัฒ นาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้
นักศึกษาได้นาความรู้ทฤษฎีมาทาการประยุกต์ใช้ในโครงงานและโครงการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชนและ
สถานประกอบการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กากับดูแล ดังนี้
ตารางที่ 10.2 : อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้องานโครงงาน
แนวทางการพัฒนาการจัดเรียงพื้นที่ในเส้นทาง
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา
การเดินเอกสาร ของพนักงานบริษัทชิปปิ้งแห่ง
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายชื่อนักศึกษา
นายรณชัย วิชัยวงษ์
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หัวข้องานโครงงาน
หนึ่งในเขตพื้นที่ลาดกระบัง
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วย
หลักการ First in first out บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซนเตอร์ จากัด มหาชน (สาขา
กาแพงเพชร)
คู่มือการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
การจัดการตัวเลข INVOICE ของอุตสาหกรรม
ในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชีย
การลดต้นทุนกระดาษโดยนาโปรแกรม
สานักงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา บริษัท ขนส่งเอกชน ABC
การจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด มหาชน (สาขา
กาแพงเพชร)
ศึกษาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่รองรับการ
จัดเก็บของบรรจุภัณฑ์ (carton) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ
ศึกษาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่รองรับการ
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ จัดเก็บของบรรจุภัณฑ์ (โรฟิล์ม) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บ
การจัดการโซ่อุปทานลาไย อาเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกาแพงเพชร Longan Supply Chain

อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์

การสร้างคู่มือการปฏิบัติการบริหารจัดการ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ยูนิ
เวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
แนวทางการลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า
กรณีศึกษา บริษัท นีโอสยามโลจิสติกส์ แอนด์
ทรานสปอร์ต
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยกล
ยุทธ์ 5 ส กรณีศึกษาบริษัท วี. คาร์โก จากัด
การศึกษาและปรับปรุงรูปแบบวิธีการจัดเรียง
สินค้า กรณีศึกษา บริษัทนีโอสยาม โลจิสติกส์
แอนด์ ทรานสปอร์ต
กระบวนการทางานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพนักงานให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายชื่อนักศึกษา

นายสิทธิพล หงษ์ทอง

นางสาวแจนจิฬา เอี่ยมเชย
นางสาวเกศรินทร์ เคียงข้าง
นางสาวสุภารัตน์ ขอนทอง
นายสมหวัง จารัส
นายอัมรินทร์ สุทธิสนธ์
นายศักดิ์สิทธิ์ ปานอินทร์
นายเจษฎา แนวโสภา
นายชาลี แซ่ว่าง
นายชัยวัฒน์ ทองนันไชย
นางสาวอารีรัตน์ จันทร์หลง
นายโยธกานต์ แสงแก้ว
นางสาวสุภาพรรณ์ หน่วยจันทึก
นางสาวิตฏิญาภรณ์ คุ้มเพื่อน
42
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อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา

อ.สาวิตรี พรมรักษา

หัวข้องานโครงงาน
ตัวแทนนาเข้า - ส่งออกแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่
ลาดกระบัง
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงพื้นที่
จัดเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจากัดสามเพชร
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าชั่วคราว
กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จากัด
การพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลการตรวจความ
พร้อมก่อนการให้บริการรถโดยสารของบริษัท
ขนส่ง จากัด
การตัดการปัญหาสินค้าคงคลังด้วยแนวคิด
Lean กรณีศึกษา บริษัท ไฮเวย์ ซิเมนต์ จากัด
การแก้ปัญหาสินค้าเสียหายระหว่างการขนถ่าย
สินค้ากรณีศึกษา บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์
เพรส ทรานสปอร์ต จากัด
การวางผังคลังสินค้าด้วยระบบ ABC
ANALYSIS กรณีศึกษา บริษัท ไวด์เฟธฟู้ด
จากัด
การจัดทาคู่มือการใช้ระบบโปรแกรมเฉพาะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
นักศึกษาฝึกงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
การปรับปรุงการไหลของสินค้าขนส่งทาง
อากาศกรณีศึกษา ตัวแทนรับส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ สนามบินดอนเมือง
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน
ของแผนกบัญชีสามเสือ โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่ง ในอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
การใช้ QR Code ในการตรวจสอบพื้นที่
คลังสินค้า กรณีศึกษา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ฝ่ายการท่าอากาศยาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สั่งซื้อสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีก
การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง
กรณีศึกษา กิจการค้าปลีก อาเภอขาณุวรลักษ

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวนรี จันทา
นายธงชัย บุญชู
นางสาวสุวรรณา ชูเชิด
นางสาวสรวงสุดา สมชื่อ
นางสาวพิมพ์พาพรรณ มูลสืบ
นายเดชาพล พูลผล
นางสาวมัณฑนา รัตนปรีชา
นายฐานันดร กล้ากสิการณ์
นางสาวอภิษฎา อาพะวัน

นางสาวพรรณวิภา ทองคา

นางสาวพรสุดา รุ่งน้อย
นายรักกี้ เบรอตอนนิแยร์
นายธนากร กัดฟัก
นายขรรค์ทอง อวยสวัสดิ์
นายดารารัตน์ เทียนชัย
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หัวข้องานโครงงาน
บุรี จังหวัดกาแพงเพชร
การจัดระเบียบอะไหลใน stock งานซอมบารุง
กรณีศึกษา บริษัท วี.คารโก จากัด

รายชื่อนักศึกษา
นายนารายณ วงคจิ๋ว

ตารางที่ 10.3 : อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้องานโครงงาน
การลดต้นทุนด้วยวิธีการสั่งซื้อที่ประหยัด
สาหรับธุรกิจบริการ กรณีศึกษา ร้านน้า
มะพร้าวป้าสาฤทธิ์
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา
การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง
กรณีศึกษา ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง อาเภอพราน
กระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
แนวทางการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ของ
ขนมไทย
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
ขนส่ง กรณีศึกษา ฮอร์โมนพืช จากมูล
ไส้เดือน
การศึกษาความต้องการและจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟชุมชนบ้านป่าคา
จังหวัดกาแพงเพชร
การศึกษาความต้องการสร้างเส้นทาง
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
หมู่บ้านป่าคา ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการขนส่งน้าแข็ง
กรณีศึกษา ร้านเสรีเจริญพาณิชย์ อาเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
กระบวนการลดต้นทุนโลจิสติกส์ย้อนกลับ
อ.ธงเทพ ชูสงฆ์
ของเสียในธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตร
กรณีศึกษา หมู่บ้านแม่ละเมา จังหวัดตาก
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์มะละกอด้วย
อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ณ หมู่บ้านหนอง
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายชื่อนักศึกษา
นางสาวลักษณา เพ็งสอน
นางสาวสาวิตรี พุทธละ
นางสาวธิดารัตน์ บุญชื่น
นายจักรพันธ์ นุ่มเกลี้ยง
นายระชานนท์ ศิริโคตร
นายจตุรเทพ ม่วงเก่า
นางสาวอรนุช จักรเขื่อน
นางสาวภคพร โสดา
นางสาวรัตนา แซ่มี
นางสาวสุภาวดี อยู่ทุ่ง
นางสาวปราณี วิวาสุข
นายสุนทร พรมไชยา
นางสาววรมน เปี้ยสร้อย
นายชัยมงคล รอดอาพร
นายขจรเกียรติ คุ้มเหตุ
นางสาวปภาวดี เวธนี
นางสาวรสติกา กล่อมยัง
นางสาวสุธิตา ศรีม่วง
นายสิทธิพร ดอนไพรเมือง
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หัวข้องานโครงงาน
ช้างงาม จังหวัดกาแพงเพชร
การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยทฤษฎี
PDCA กรณีศึกษา ร้านจันทร์เพ็ญ จังหวัด
กาแพงเพชร
การพัฒนาการจัดการคลังสินค้าผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา หจก. สิงห์ทอง
เอนเตอร์ไพรซ
การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าและการ
จัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านหน่อย
การค้า
การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าด้วย
ทฤษฎี ABC และ เทคนิค 5ส ค้าปลีก
กรณีศึกษา ร้านเจริญนคร วัสดุก่อสร้าง 2
การปรับปรุงกระบวนการ การบริการหลัง
การขาย โดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา
ร้าน ณรงค์ แบตเตอรี
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการพื้นที่
อ.สาวิตรี พรมรักษา
คลังสินค้า กรณีศึกษา ร้านเพชรรุ่งเรือง
การจัดทาฐานข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ Delivery จังหวัดกาแพงเพชร
อ.สาวิตรี พรหมรักษา ปัจจัยใดที่ทาให้ร้านค้าเข้าร่วมกับ
Foodpanda
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า
อ.ธงเทพ ชูสงฆ์
วัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา ร้านไทยเจริญกิจ
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
กาแพงเพชร

รายชื่อนักศึกษา
นางสาวพัชราวดี ปิ่นเกิด
นางสาวอทิตยา บุญคช
นางสาวเบญจวรรณ จ๊ะสุนา
นางสาวรุ้งนภา จันทรา
นางสาวฉัตรสิทธิ ประสิทธิเขตกิจ
นางสาวนัทธนันท์ เชื้อฆโนบล
นางสาววิภาพร ท้าวเมือง
นางสาวณิชา ราพานิช
นางสาววิจิตรา เสือด้วง
นางสาวสุภาวดี อินทพงษ์
นางสาวญาณิศา มาพร
นางสาวอรียา ดอนชาไพร
นางสาวเบญจมาส วรางคณาวราภรณ
นายธนินทร์ กฐินทอง
นางสาวกนกวรรณ สมอนาค
นายชาณุมาศ เหวขุนทด
นายเจษฎา เรืองอยู่
นางสาวสุธาสินี ภูโ่ พธิ์
นายธีรพล บุญไทย

เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.5
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรได้ดาเนินการทบทวนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการดาเนินการในปีการศึกษา 2561 โดย
จัดให้มีการจัดทาแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 – 4 ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในหัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ มีความระดับความ
พึงพอใจน้ อยที่สุด เท่ากับ 3.95 รองลงมา “ขนาดของห้ องเรียนมีความเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน” และ
“ความสะดวกในการใช้ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 (รายงานหลักฐาน AUN-QA10.5-1) จากผลการประเมินดังกล่าวทางหลัก สูตรจึงได้มีการดาเนินการจัดทาคาขอแบบร่างครุภัณฑ์ประจาปี
งบประมาณ 2563 ไปยังคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ จานวน 2 รายการอันประกอบไปด้วย 1) ชุดปฏิบัติการ
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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เทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า งบประมาณ 7,413,600 บาท และ 2) งบประมาณปรับปรุงอาคาร
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งอาคารการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ งบประมาณ 7,573,600 บาท ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ส านั ก
งบประมาณได้มีการอนุมัติงบปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างอาคารการจัดการโลจิสติกส์ งบประมาณ 7,573,600
บาท โดยเริ่มปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ดาเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของ
สาขาแทนระบบเดิมของมหาวิทยาลัยเพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยต่อสภาวะ
ในปั จจุบั น จากผลการดาเนิ นงานข้างต้นในปีการศึกษา 2562 ทางหลั กสู ตรได้มีการจัดทาการประเมินสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ซ้าอีกครั้งเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2559-2562 ดังนี้
จะได้เห็นว่าระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินที่เป็นนักศึกษาทุกชั้นปี 1 – 4 มีระดับความพึงพอใจที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อมีการพิจารณาในประเด็นหัวข้อ "ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ ในปีการศึกษา 2561 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ3.95 ในปีการศึกษา
2562 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.72 (ลดน้อยลง) หัวข้อ “ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจานวน
ผู้เรีย น” เท่ากับ 3.96 ในปีการศึกษา 2562 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.57 (ลดน้อยลง) หั วข้อ “ความ
ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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สะดวกในการใช้ระบบสืบค้ นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย” เท่ากับ 3.96 ในปีการศึกษา 2562 ระดับความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.14 (เพิ่มมากขึ้น) (รายงานหลักฐาน AUN-QA-10.5-2)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.6
ผลการดาเนินการ
ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทางหลักสูตรได้จัดให้มีการ
ออกแบบระบบและกลไกเพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการกาหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
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ตารางที่ 10.4 : แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ ให้มีมาตราฐานตาม
มาตราฐานคุณวุฒิที่กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนดและสอด
คล้องกับความต้องการของภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์
1) ศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการกาลังคนในภาค
ธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การพัฒนาหลักสูตร
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
3) ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกกรมการ
เรียนการสอนในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
4) จัดทาแบบสาเร็จเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงพชรไป
ยังสถานประกอบการในรูปแบบ
เอกสารและระบบออนไลน์
5) มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

ตัวบ่งชี้
1) รายงานผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารประสานงานกับภาคธุรกิจ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป จาก
ระดับ 5
4) รายงานสรุปความต้องการของ
สถานประกอบการหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงพชร

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทางหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 จากความคิดเห็นของผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อนาข้อมูลมาทาการทบทวนเพื่อ
ดาเนินการการออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ แต่โดยรวมแล้วทาง
หลักสูตรยังไม่ได้มีการประเมิน ระบบการทางานดังกล่าวโดยชัดเจน มีเพียงการดาเนินการประชุมและการ
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 รายงานผลการสารวจและประเมินความพึงพอใจ 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 รายงานกิจกรรมการสารวจเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้าและกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
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 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการ

ประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความ

สอดคล้องและความเหมาะสมตามที่กาหนดไว้ [3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอานวยความ

สะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5]
10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อน
กลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร

นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 : ผลผลิต (Output)
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.1
ผลการดาเนินการ
ในปี ก ารศึก ษา 2562 ทางหลั กสู ต รได้ ด าเนิ น การติด ตามอั ตราการคงอยู่ข องนั กศึ กษาในหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งหลักสูตรสามารถแสดงข้อมูลได้ดังนี้
ตารางที่ 11.1 : อัตราการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาคงอยู่

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
รับเข้า

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

2558

61

51

49

48

2

2
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จานวนที่ลาออก
และคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา

13
50

83.61%
2559

73

2560

46

2561

69

2562

57

96.08%
60
82.19%

97.96%
59
98.33%
42
91.30%

4.17%
59
100%
41
97.62%
62
89.86%

100%
58
98.31%
40
97.56%
59
95.16%
51
89.47%

15
6
10
6

จากตารางที่ 11.1 ปีการศึกษา 2558 แรกเข้ามีจานวน 61 คน ปีการศึกษา 2562 ยังคงอยู่จานวน 2
คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 โดยมีสถานะ (พักการเรียน) จานวน 2 คน (ออกมีปัญหาด้าน
การเงิน) จานวน 7 คน (ลาออก) จานวน 3 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จานวน 3 คน ปีการศึกษา 2559
แรกเข้ามีจานวน 73 คนปีการศึกษา 2562 ยังคงอยู่จานวน 58 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ
98.31 โดยมีสถานะ (ลงทะเบี ยน) จานวน 58 คน (พักการเรียน) จานวน 13 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน)
จ านวน 11 คน (ออกตามระเบี ย บวั ด ผล) จ านวน 4 คน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 แรกเข้ า มี จ านวน 46 คนปี
การศึ ก ษา 2562 ยั งคงอยู่ จ านวน 40 คน คิ ด เป็ น อั ต ราคงอยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาร้ อ ยละ 97.56 โดยมี ส ถานะ
(ลงทะเบียน) จานวน 40 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) จานวน 5 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จานวน 1 คน
ปีการศึกษา 2561 แรกเข้ามีจานวน 69 คน ปีการศึกษา 2562 ยังคงอยู่จานวน 59 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของ
นักศึกษาร้อยละ 95.16โดยมีสถานะ (ลงทะเบียน) จานวน 59 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) จานวน 8 คน
(ลาออก) จานวน 1 คน (ออกตามระเบียบวัดผล) จานวน 1 คน ปีการศึกษา 2562 แรกเข้ามีจานวน 57 คน ปี
การศึ ก ษา 2562 ยั งคงอยู่ จ านวน 51 คน คิ ด เป็ น อั ต ราคงอยู่ ข องนั ก ศึ ก ษาร้ อ ยละ 89.47 โดยมี ส ถานะ
(ลงทะเบียน) จานวน 51 คน (ออกมีปัญหาด้านการเงิน) จานวน 6 คน
หลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการรับเข้า และการออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่ง
หลักสูตรได้ทากราฟเพื่อแสดงข้อมูลดังนี้

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

51

ภาพที่ 11.1 แสดงกราฟอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
จากภาพที่ 11.1 เมื่อมีการติดตามและทาการเทียบเคียงอัตราการรับเข้า การออกกลางคัน การคงอยู่
ของนักศึกษาในหลักสูตรจะเห็นได้ว่าหลักสูตรมีการรับเข้าของนักศึกษาปี 2558 – 2562 มีแนวโน้มลดลง เมื่อ
หลักสูตรได้มีพิจารณาดาเนินการเปรียบเทียบผลกับอัตราการออกของนักศึกษาปี 2558 – 2562 พบว่า อัตรา
การออกของนักศึกษาลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาในปี 2558 -2562 คือ “ออกมีปัญหา
ด้านการเงิน ” มากถึง 37 คน รองลงมา คือ “ออกตามระเบี ยบวัด ผล” ในปี 2558 -2562 มากถึ ง 9 คน
รองลงมา คือ “ลาออก” จ านวน 4 คน เมื่อมีการพิจารณา ค่าร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรปี 2558 - 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าร้อยละของอัตราการออกกลางคัน พบว่า มี
แนวโน้มลดลง และจะเห็นได้ว่านักศึกษาในชั้นปีที่ 1 จะมีโอกาสออกกลางคันมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 16.39%
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้ดาเนินการติดตามอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นอกจากนี้ ท างหลั ก สู ต รได้ ด าเนิ น การติ ด ตามอั ต ราการส าเร็จ การศึ กษาของนั ก ศึ กษาในหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 11.2 : อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
จานวนที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน/ร้อยละ)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
17
ปี 2555
30
(56.67%)
30
ปี 2556
52
(57.69%)
54
ปี 2557
83
(65.06%)
46
ปี 2558
61
(75.41%)
27
ปี 2559
73
(36.99%)
*แหล่งที่มา : ระบบงานทะเบียนนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ปีการศึกษา จานวน
ที่รับเข้า ที่รับเข้า

จากตารางอัตราการส าเร็ จการศึกษา ในปี การศึกษา 2562 หลั กสู ตรได้มีการติดตามผลการส าเร็จ
การศึกษาย้อนหลัง 5 ปี ปีการศึกษา 2555 แรกเข้ามีจานวน 30 คน และสาเร็จการศึกษาจานวน 17 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 56.67 ปีการศึกษา 2556 แรกเข้ามีจานวน 52 คน และสาเร็จการศึกษาจานวน 30 คน คิดเป็น
ค่าร้อยละ 57.69 ปีการศึกษา 2557 แรกเข้า มีจานวน 83 คน และสาเร็จการศึกษาจานวน 54 คน คิดเป็นค่า
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ร้อยละ 65.06 ปีการศึกษา 2558 แรกเข้ามีจานวน 61 คน และสาเร็จการศึกษาจานวน 46 คน คิดเป็นค่าร้อย
ละ 75.41 ปีการศึกษา 2559 แรกเข้ามีจานวน 73 คน และสาเร็จการศึกษาจานวน 27 คน คิดเป็นค่าร้อยละ
36.99 นักศึกษาในหลักสูตรมีแนวโน้มสาเร็จการศึกษาลดน้อยลงไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งจากการ
สารวจ พบว่า นั กศึกษารหั สปีการศึกษา 2558 ยังคงตกค้างอยู่ จานวน 2 คน สถานภาพ คือ พักการเรียน
และสาหรับนักศึกษารหัส 2559 ยังคงตกค้างอยู่ จานวน 31 คนโดยมีสถานะ ลงทะเบียน จานวน 18 คน พัก
การเรียน จานวน 13 คน สามารถแสดงข้อมูลเป็นกราฟได้ดังนี้

75.41%

80.00%
65.06%

70.00%

ค่าร้อยละ

60.00%

56.67%

57.69%

50.00%
36.99%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี การศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

ภาพที่ 11.2 แสดงกราฟอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาปี 2558 -2562
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.2
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรยังไม่มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ใช้บัณฑิตของ
หลักสูตร ซึ่งหลังจากการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ทางหลักสูตรได้มีการพูดคุยถึงประเด็น
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ
เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.3
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรได้มีการดาเนินการกากับและติดตามผลการมีงานทาของนักศึกษาหลังจากการสาเร็จการศึกษา
รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร รวมถึงการ
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พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สังคม ตลาดแรงงานและ
ท้องถิ่น และเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลังสูตรในปีการศึกษา 2563 ต่อไป
ในปีการศึกษา 2562 มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหมู่เรียน 5817206 จานวน 28 คน หมู่เรียน 5817207
จานวน 29 คน รวมสาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งในการเก็บข้อมูล พบว่า มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษากรอก
ข้อมูล 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 โดยมีสภาพการทางานปัจจุบัน คือ บัณฑิตได้งานทาแล้ว 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 ยังมิได้ทางาน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยบัณฑิตส่วนใหญ่ทางานเป็น พนักงานบริษัท/
องค์กรเอกชน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ลักษณะงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60
และไม่ตรงสาขา 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 บั ณฑิตที่สาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้งานทา 1-3 เดือน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 35 ได้งานใน 4-6 เดือน จานวน 4 คิดเป็นร้อยละ 20 ได้งานใน 10- 12 เดือน จานวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 ได้งานทันทีหลังสาเร็จการศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ได้งานมากกว่า 1 ปี จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ได้งาน 7-9 เดือน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้
งานทาระหว่างศึกษา จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ที่สาเร็จการศึกษามีเงินเดือนเฉลี่ย
10,000 – 15,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ได้เงินเดือนสูงกว่า 15,000 บาท จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 ได้เงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สาเหตุที่ทาให้บัณฑิตได้งาน
ทา คือ ด้านทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50
รองลงมา คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนในด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ านทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเพียงแค่จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 นอกจากนี้สาหรับบัณฑิตที่ยัง
ไม่ได้งานทา 6 คน ให้เหตุผล คือ ยังไม่ประสงค์ทางาน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 หางานทาไม่ได้
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รับราชการทหาร จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 เริ่มงานใหม่ จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7
ข้อเสนอแนะของบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย คือ
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 1) การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ 2) ความ
หลากหลายของศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุม
วัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง การกระจายสินค้า นาเข้าและส่งออก 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
ต้องการของบั ณ ฑิ ตไว้ในช่ว งภาคเรีย นที่ 2/2562 โดยเน้นการปฏิ บัติมากยิ่งขึ้น และมีการปรับเนื้อหาใน
รายวิชาให้มีการนาโปรแกรม Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการคานวนทางคณิศาสตร์ ให้กับนักศึกษาหมู่
เรียน 6114207, 6114208, ในรายวิชาซอฟแวร์ประยุกต์ในการจัดการโลจิสติกส์ นักศึกษาหมู่เรียน 6017204
ในรายวิชาการขนส่งสินค้าและการบริหารเส้นทางในการขนส่ง นักศึกษาหมู่เรียน 6214206, 6214207 ใน
รายวิชาการบัญชีการเงินสาหรับโลจิสติกส์ เป็นต้น (รายงานหลักฐาน AUN-QA-11.3-2)
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.4
ผลการดาเนินการ
ในการดาเนิ นงานของหลักสูตรทางหลักสูตรได้มีการวางแผนให้ นักศึกษาต้องมีงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการโดยนักศึกษาจะเริ่มดาเนินการศึกษางานวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ใน
รายวิช าการวิจั ย การดาเนิ น งานเบื้ อ งต้น และในรายวิ ช าการวิจัย และพั ฒ นาเทคโนโลยี โลจิส ติก ส์ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในกระบวนการเรียนการสอนทั้ง 2 รายวิชาประกอบด้วยการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
การทาวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย ซึ่งมีหัวข้อวิจัยดังที่ กล่าวมาในเกณฑ์คุณภาพ
ย่อยที่ 10.4 ที่มีแนวทางเดียวกับงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชานั้นๆ โดยจะมีการสอบหัวขอ และ
สอบการนาเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสาหรับนักศึกษาปีที่ 4 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษาจึงทาให้ใน
ปี การศึกษา 2562 นั กศึกษาจะต้องได้หั วข้องานวิ จัยจากสถานประกอบการและจะต้องมีการดาเนิ นงาน
ปรับปรุงระบบงานของสถานประกอบการและต้องได้ผ่านการนาเสนอผลงานวิจัยให้กับสถานประกอบการทั้ง
24 หั วข้องานวิจัย และ 3 หัวข้อที่เป็น วิจั ยเพื่อพัฒ นาชุมชน ซึ่งส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาจะตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้ง 18 หัวของานวิจัย
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีการนาเสนอผลงานวิจัยบนเวทีการ
ประชุมวิชาการดังนี้
ตารางที่ 11.3 : ผลงานการนาเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในเวทีประชุมวิชาการ
ชื่อ-สกุล

ชั้นปี

นางสาวปทุมรัตน์ สุดชาลี
นางสาวน้าเพชร วรรณา
นายพศวีร์ ศิริสราญลักษณ์

4

นางสาวเบญจรัตน์ จิ๋วนารายณ์
นายธิดารัตน์ รักพ่วง
นายธัชชัย ช่อพฤกษา

4

ชื่อผลงาน

เวทีการประชุม

การศึกษาโซ่อุปทานการค้า การประชุม
ปลีก กรณีศึกษา ร้าน
วิชาการระดับชาติ
จาหน่ายของฝาก
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 6 วันที่ 20
ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์ต้นทุน
การประชุม
โลจิสติกส์การเพาะปลูกมัน วิชาการระดับชาติ
สาปะหลังด้วยระบบต้นทุน มหาวิทยาลัยราช
ฐานกิจกรรม กรณีศึกษา ภัฏกาแพงเพชร
ตาบลวังควง อาเภอพราน ครั้งที่ 6 วันที่ 20
กระต่าย จังหวัด
ธันวาคม 2562
กาแพงเพชร
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เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.5
ผลการดาเนินการ
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลั กสู ตรบริ ห ารธุรกิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีการเก็บข้อมูล ทั้งสิ้น 24 คน จาก
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 57 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 42.11 ซึ่งระดับความพึงพอใจต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร โดยรวมพบว่า ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ
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 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ เท่ากับ 4.23 ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น
หลักเศรษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถนามาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของ
โลจิสติกส์ เท่ากับ 4.19 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ด้านโลจิสติกส์ เท่ากับ 4.04 ในด้านทักษะทางปัญญา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลั กการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
เท่ากับ 4.05 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดยนาหลักการต่างๆ มา
อ้างอิงได้อย่างเหมาะสม เท่ากับ 3.91 ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เท่ากับ 4.38 มีระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เท่ากับ 4.34 และในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ มีทักษะการใช้ภาษาไทยใน
การอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 4.30 มี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุ ด คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
รายงาน เท่ากับ 4.11 และเมื่อมีการพิจารณาจะเห็นได้ว่า ในหัวข้อ 3.2 สามารถแก้ปัญหาทางโลจิสติกส์ได้โดย
นาหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม เป็นหัวข้อที่มีความจาเป็นที่ต้องดาเนินการปรับปรุงมากที่สุด ซึ่ง
มีระดับ ความพึงพอใจน้ อยที่สุดของทุกหั วข้อ เท่ากับ 3.91 (รายงานหลักฐาน AUN-QA-11.5-1) ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 11.4 : ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ย้อนหลัง 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2562

1
2
3
4
5

2559

รายการประเมิน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย

2560

2561

2562

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

4.24

พึงพอใจ

4.2

พึงพอใจ

4.20

พึงพอใจ

4.36

พึงพอใจ

4.04

พึงพอใจ

3.94

พึงพอใจ

3.98

พึงพอใจ

4.12

พึงพอใจ

4.11

พึงพอใจ

3.95

พึงพอใจ

4.01

พึงพอใจ

3.98

พึงพอใจ

4.21

พึงพอใจ

4.22

พึงพอใจ

4.19

พึงพอใจ

4.35

พึงพอใจ

3.52

พึงพอใจ

3.61

พึงพอใจ

3.80

พึงพอใจ

4.17

พึงพอใจ

4.02 พึงพอใจ 3.98 พึงพอใจ

4.04 พึงพอใจ

4.20 พึงพอใจ

นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการแสดงแนวโน้มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ย้อนหลัง 4 ปี ดังนี้
แนวโน้มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
4.25
4.20

4.20

ระดับความพึงพอใจ

ที่

4.15
4.10

4.05

4.02

4.00

4.04
3.98

3.95
3.90
3.85

2559

2560

2561

2562

ปีการศึกษา

รายการหลักฐาน
AUN-QA-11.3-1 สรุปรายงานภาวการณ์มีงานทาและความต้องการของบัณฑิตหลักสูตร พ.ศ. 2562
AUN-QA-11.3-2 มคอ.3 - มคอ.5
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AUN-QA-11.5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
บัณฑิต พ.ศ. 2562
ผลการประเมินตนเอง
11
ผลผลิต
1 2 3 4
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จการศึกษา

และอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [6]
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการ

เรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.3 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานทาของบัณฑิต

เพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทาวิจัย

ของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)


5

6

7

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร
1. จุดแข็งของหลักสูตร
1) หลักสูตรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
2) หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะฝีมือทางด้านโลจิสติกส์ โดยการอบรมจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3) หลักสูตรมีสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเครื่องมือที่ใช้
ในการปฏิบัติจริง
4) หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจากโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับการทางาน (WIL) และการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา
2. จุดอ่อนของหลักสูตร
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ
2) รายวิชาในหลักสูตรยังไม่ได้พัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
3) หลักสูตรมีสิ่งอานวยความสะดวก (คอมพิวเตอร์) ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
4) กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเพียงพอ
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3. การให้คะแนนการประเมินตนเองในแต่ละเกณฑ์ของหลักสูตร
ตารางที่ 3-1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้/ Criterion
ผลการประเมินตนเอง
1.1
การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ผ่าน
กาหนดโดย สกอ.
Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
2
Criterion2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
3
Criterion3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure
1
and Content)
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
3
Support)
Criterion9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and
3
Infrastructure)
Criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
2
Criterion 11 ผลผลิต (Output)
3
ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม
3
ตารางที่ 3-2 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN แต่ละข้อ
No.
1
1.1
1.2
1.3
2

AUN-QA Detail
ตัวบ่งชี้/ Criterion
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การกาหนดผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย [1,2]
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวังครอบคลุ มทั้ งความรู้แ ละ
ทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1
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No.
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

5.3

AUN-QA Detail
ตัวบ่งชี้/ Criterion
1
ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รมี ค วามครอบคลุ ม และ
ทันสมัย [1,2]
รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
[1,2]
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนด
ของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1,2]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง [1]
มีการกาหนดสั ดส่ วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิช า
ต่ า งๆ ในหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ 
คาดหวัง [2]
หลั กสู ต รมี ก ารจั ด เรี ย งรายวิช าอย่ างเป็ น ระบบ มี

การบูรณาการและทันต่อยุคสมัย [3,4,5,6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ปรั ช ญาการศึ กษามี ความชั ดเจน และสื่ อสารสู่ ผู้ มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย [1]
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผล การเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5]
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1,2]
การประเมิ น ผู้ เรี ย น รวมถึ งช่ ว งเวลาการประเมิ น
วิ ธี ก ารประเมิ น การก าหนดเกณฑ์ ป ระเมิ น การ
กระจายน้าหนักการประเมินไปจนถึงเกณฑ์ การให้
คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสาร
ให้ผู้เรียนรับทราบ [4,5]
เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ใน
การประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น
และความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6,7]
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No.
5.4
5.5
6
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

7
7.1

AUN-QA Detail
ตัวบ่งชี้/ Criterion
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
ที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3]
ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุธรณ์ [8]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรสายวิช าการ (การสื บ
ทอดตาแหน่ง เลื่อนตาแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรร
บุ ค ลากรเข้ าสู่ ต าแหน่ ง การสิ้ น สุ ด ต าแหน่ ง และ
แผนการเกษียณ) ตอบสนองต่อความต้องการด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อ
จานวนนั กศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน
และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [2]
เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสาย
วิ ช าการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยจรรยาบรรณ ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ เสรี ภ าพทางวิ ช าการ การจั ด สรร
บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง การเลื่อนตาแหน่งบุคลากร
ถูกกาหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7]
มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย และประเมิ น ความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการ [3]
ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของ
บุ ค ลากรสายวิ ช าการถู ก วิ นิ จ ฉั ย และน าไปจั ด
กิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
บุคลากร [8]
การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งานรวมถึงการให้ รางวัล
และการยอมรับถูกนามาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
[9]
มีการตรวจสอบประเมิน และเปรียบเทียบประเภท
และจานวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับเพื่อการพัฒนา [10]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
มี ก ารด าเนิ น การวางแผนแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรสาย
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No.

7.2
7.3
7.4
7.5

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

9

AUN-QA Detail
ตัวบ่งชี้/ Criterion
สนับสนุน (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอานวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1]
มีการกาหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร
และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนขั้น บุคลากรสายสนับสนุน [2]
มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย และประเมิ น ความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุน [3]
มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4]
มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทน
และเห็ น คุ ณ ค่ า การยอมรั บ เพื่ อ กระตุ้ น และ
สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการ
วิชาการ [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน
มี ก ารก าหนดนโยบายและเกณ ฑ์ ก ารรั บ เข้ า สู่
หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน [1]
มีการระบุ วิธีการและเกณฑ์ ในการคั ดเลื อกผู้ เรียน
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ [2]
มี ร ะบบก ากั บ ติ ด ตามความก้ าวหน้ าในการเรีย น
ศั ก ยภาพทางวิ ช าการ ภาระการเรี ย นของผู้ เรีย น
อย่างเพียงพอ [3]
มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจ กรรมการประกวดแข่ งขัน ของผู้ เรีย น และการ
บริการอื่น ๆ เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ [4]
มี ก ารจั ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ ทั้ ง ด้ า นกายภาพ
สังคม และ จิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน [5]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
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AUN-QA Detail
No.
ตัวบ่งชี้/ Criterion
1
9.1 มีสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ใช้ในการเรียนการสอน
และอุ ป กรณ์ (ห้ อ งบรรยาย ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งท า
โครงการ ฯลฯ) เพีย งพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการทาวิจัย
9.2 มี ท รั พ ยากรต่ าง ๆ ที่ ใช้ ในห้ อ งสมุ ด เพี ย งพอและ

ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
9.3 มีห้องปฏิบั ติการและอุปกรณ์ เพียงพอและทันสมัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย
9.4 สิ่ งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
รวมถึ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การเรี ย น รู้ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน และการวิจัย
9.5 มี ก ารก าหนดและด าเนิ น การตามมาตรฐานด้ า น
สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและการได้รับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงมห้แก้ผู้ที่มีความจาเป็น
พิเศษ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
10 การยกระดับคุณภาพ
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เป็ น ข้ อมู ล นการออกแบบและการพั ฒ นา
หลักสูตร [1]
10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและ
ดาเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2]
10.3 มีการทบทวน ประเมิน กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ยื น ยั น ความสอดคล้ อ งและความเหมาะสมตามที่
กาหนดไว้ [3]
10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการ
สอนให้ดีขึ้น [4]
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5]
10.6 การประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูล
ป้อน
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AUN-QA Detail
AUN-QA Rating
No.
ตัวบ่งชี้/ Criterion
1 2 3 4 5 6 7
กลับเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจาก
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบ [6]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

11 ผลผลิต
11.1 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสาเร็จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพื่อใช้ใน

การปรับปรุง [6]
11.2 มีการกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดย
เฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 
[1]
11.3 การก าหนด ติ ด ตามและเที ย บเคีย งการได้ งานท า

ของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง [1]
11.4 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณ

ของการทาวิจัยของนักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง [2]
11.5 การกาหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง [3]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

Overall verdict
3
4. แนวทางที่คาดว่าจะดาเนินการเพื่อการแก้ไข/ปรับปรุงจากผลการประเมินตนเอง
1) ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ
2) ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
3) หลั กสู ตรดาเนิ น การขอสิ่ งอานวยความสะดวก (คอมพิว เตอร์) เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์
4) กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเพียงพอ
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