
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมบัณฑิต ๔๐๙ ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต  ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล  กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนกิษ  ศิริโวหาร  กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 

๕. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ  

๖. นางนงลักษณ  สมณะ    กรรมการ  

๗. นางนิธิวดี  เจริญสุข    กรรมการ  

๘. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายเกรียงไกร  แกวหลอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  กรรมการ 

๒. อาจารยไชย  มีหนองหวา    กรรมการ  

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ  

๔. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมการ  

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๒. นางสาวพัทธนันท  แสงปาก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. นางสาวกัญชญาวีร  กุลพิพัฒนเตชนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๔. นางนุชนภา  ทางไธสง สํานักงานอธิการบดี 

๕. นางสาวศศิประภา  โคมลอย งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

๖. นางสาววชิราพร  สมอทอง กองนโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานท่ีประชุม กลาวตอนรับและเปดการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการตามวาระดังนี้ 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงเพ่ือทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมทราบ วามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหวาง
วันท่ี ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และระดับมหาวิทยาลัยระหวางวันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๓.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุม วาผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ท่ีผานมา พบวา มีหลักสูตร “ผาน” เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. จํานวน 69 หลักสูตร และ “ไมผาน” เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
องค 1 ผลรวมของคาคะแนน

เฉล่ีย องค 2-6 
1. คณะครุศาสตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป  ผาน 3.16 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป  ผาน 3.39 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ผาน 3.36 

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร  ผาน 3.63 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   ผาน 3.59 

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ผาน 3.37 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผาน 3.63 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 4.01 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.36 
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู ผาน 3.54 
11. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไมผาน 0 
12. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.51 
13.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไมผาน 0 
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผาน 3.14 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะครุศาสตร 2.98 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผาน 3.54 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผาน 2.73 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผาน 2.57 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผาน 3.38 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน 3.29 



ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
องค 1 ผลรวมของคาคะแนน

เฉล่ีย องค 2-6 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผาน 3.08 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร ผาน 3.48 

8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี ผาน 3.27 
9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ผาน 3.40 
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส ผาน 2.49 
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการภยัพิบัติและบรรเทาสาธารณภยั ผาน 2.76 
ระดับบัณฑิตศึกษา   
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.11 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  ผาน 3.09 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.09 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร ผาน 3.17 

2. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ อุตสาหกรรม ผาน 3.09 
3. หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม ผาน 3.57 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต ผาน 3.04 
5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม ผาน 2.59 
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ผาน 2.02 
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ผาน 2.64 
ระดับบัณฑติศึกษา   
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ผาน 2.46 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.82 
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผาน 3.45 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ผาน 3.29 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ผาน 2.12 
ระดับบัณฑิตศึกษา   
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการเกษตร  ผาน 2.62 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2.87 
5. คณะวิทยาการจัดการ   
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว ผาน 3.43 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ผาน 2.95 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ผาน 3.45 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ผาน 3.60 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน 3.40 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก ผาน 3.55 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ ซัพพลายเชน ผาน 3.44 
8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ผาน 3.41 
9. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ผาน 3.56 

คะแนนเฉลี่ยรวมของคณะวิทยาการจัดการ 
 

3.42 



ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
องค 1 ผลรวมของคาคะแนน

เฉล่ีย องค 2-6 
6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ผาน 3.11 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.31 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ผาน 3.33 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร ผาน 3.58 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ผาน 3.21 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ผาน 3.09 
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ผาน 3.19 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน 3.38 
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ผาน 3.21 
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 3.40 
11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 3.61 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.31 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
ระดับปริญญาตรี   
1.หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ผาน 2.19 
2.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสตูรนานาชาติ) ผาน 2.93 
3.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

ผาน 2.24 

4.หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ(หลักสูตรสอง
ภาษา) 

ผาน 2.79 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
5.หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 2.92 
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน 2.48 
7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.83 
8.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.83 
9.หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผาน 3.11 
10.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ผาน 3.29 

คะแนนเฉลี่ยรวมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2.76 
8.คณะสาธารณสุขศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ผาน 3.30 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ผาน 3.21 

คะแนนเฉลี่ยรวมคณะสาธารณสขุศาสตร 3.26 
ผลรวมของคาคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  217.27 

จํานวนหลกัสูตรท้ังหมด 71 หลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ยรวมภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 3.06 คะแนน 

 
 
 
 
 



ขอเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 

  - การกํากับมาตรฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรในประเด็นเก่ียวกับอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจํา
หลักสูตรไมครบและคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ ควรมีการเตรียมความพรอมดานคุณสมบัติของอาจารยเพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

องคประกอบท่ี 2 และ 3 คุณภาพบัณฑิตและนักศึกษา 
1. ควรมีการทบทวนผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีไดงานไมตรงสาขาท่ีเรียนและ

ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือนําผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการไดมาก
ข้ึน 

2. ควรมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกในการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียนใน
หลักสูตรไดตามจํานวนท่ีตั้งเปาการรับนักศึกษาของหลักสูตร   

3. หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนเขาเรียนในเนื้อหาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
หลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษมีอัตราการคงอยูท่ีสูงข้ึน 

4. หลักสูตรควรมีการกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามแผนการ
ศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

องคประกอบท่ี 4 คุณภาพอาจารย 
  1. ควรมีการกํากับติดตามใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของอาจารย 
  2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนจัดทําและตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ในฐานขอมูลท่ีไดรับการยอมรับ เชน TCI กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 เปนตน เพ่ือนําไปสูการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

3. การพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ หรือวิชาชีพของอาจารยควรพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของ
หลักสูตร เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีคุณภาพมากข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในดานทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ทุกชั้นป  
  2. ควรมีการกําหนดเครื่องมือ และวิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใหครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
ท่ีนําเสนอไวใน มคอ.2 

3. ควรมีการนําผลการประเมินผูสอนแตละรายวิชามาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
1. คณะและมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 
2. หลักสูตรควรมีการกําหนดพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 
 
 



๓.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQR) ประจําปการศึกษา 2560 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวาในปการศึกษา 2560 มีหลักสูตรท่ีขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จํานวน 1 หลกัสูตร ไดแก หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงรับการตรวจ
ประเมิน ในวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 พบวา ในภาพรวมของหลักสูตรผลการประเมินระดับคุณภาพอยูใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.44 โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 1.1) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ         
โลจิสติกสและซัพพลายเชน “ผาน” รายละเอียดคะแนนประเมินจําแนกตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสตูร ผาน ผาน หลักสตูรไดมาตรฐาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2 4.17 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00 ดี 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 3 3.44 ดี 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรยีนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

4 3.50 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 3.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 13 3.44 ดี 

หมายเหตุ :  เกณฑคะแนนระดับคุณภาพ   4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก     3.01-4.00  ระดับคุณภาพด ี
    2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง   0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

จุดเดนและแนวทางเสริมจากคณะกรรมการฯ  
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีประสบการณดานโลจิสติกสในภาคอุตสาหกรรม 
2. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตของหลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากท่ีสุด 
3. อาจารยใชเทคนิคการสอนท่ีทันสมัย จูงใจนักศึกษาใหสนใจในการเรียนรูผาน Gamification (Class Craft)  
4. หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาของประเทศ 
5. นักศึกษาไดรับรางวัลยกยองในระดับชาติอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรยกระดับการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับคุณภาพท่ีสูงข้ึน เชน วารสาร TCI ฐาน 1 หรือฐาน 2 หรือ 

International Conference เพ่ือนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
2. เสริมสรางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการสรางสังคมภาษาอังกฤษแกนักศึกษา เชน English Day หรือ 

English Club and Society เปนตน  
3. การเตรียมความพรอมในภาพรวมท้ังหมดของโลจิสติกสและซัพพลายเชนแกนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
4. การวางแผนประชาสัมพันธแกนักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงความรูดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนกอนเขาสู

การเรียนระดับปริญญาตรี 
5. สงเสริมใหมีเครือขายความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในการแลกเปลี่ยนวิทยากร หรือการจัดกิจกรรมท่ีมีสวน

รวมการจัดการเรียนการสอนดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 - ไมมี - 
 
ระเบียบวารท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 ประธานท่ีประชุม มอบหมายใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ นําเรื่องเขารายงานตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖1 เพ่ือพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
                                
                                     

  (นายเกรียงไกร  แกวหลอย) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 
                       

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                        
                                                                     

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต) 
ผูรับรองรายงานการประชุม
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