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คํานาํ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทําการจัดการความรู้ (KM : Knowledge 
Management) เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรนั้นเป็นสิ่งที่ทุกสาขาวิชาจะต้องจัดทํา
เมื่อครบระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะต้องทําเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาหลักสูตรของคณะและมหาวิทยาลัย และที่
สําคัญเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้ 

ทางสาขาวิขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หวังเป็นอย่างยิ่ ง ว่า การจัดการความรู้                 
(KM : Knowledge Management) เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร จะสามารถเป็นความองค์ความรู้หนึ่งที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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แผนจัดการความรู้ คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

บทนํา 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้
จัดทําการจัดการความรู้ KM เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 โดยได้พิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ของคณะวิทยาการจัดการ ให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปรัชญา  

 ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ํา นําสู่สากล 

ปณิธาน  

 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาทุกระดับปริญญาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตําราและบริการวิชาการ 

วิสัยทัศน์  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็น
หน่วยงานจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านบริหารและสื่อสารมวลชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ 
ทําให้องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นําด้านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดมั่นหลักการและเหตุผล สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม 

2. เสริมสร้างการวิจัยทางด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน ที่ตอบสนองความต้องการของประชาคม
อาเซียน  

3. ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการ และสือ่สารมวลชนทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

4. สนับสนุนกิจกรรมที่ธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการสง่เสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทาํให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข  

6. ยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์หลัก 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

2. การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. การสร้างสรรคผ์ลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ระบบและกลไกจัดการความรู้ระบบการออกแบบและปรบัปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรประชุมกําหนดประเด็นการประชุมในเรื่องการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของ สสว. 

นําเสนอหลักสูตรท่ีผ่านกรรมการวิชาการคณะไปยัง สสว. 

นําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 

นําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่
ได้รับการอนุมัติจาก สกอ 

ดําเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่เป็นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา เนื้อหาสาระหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะและระบบ
การศึกษา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ผลการดําเนินการหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ซึ่งมีแนวปฏิบัติการเสนอ ดังนี้ 

1. การจัดทําหลักสูตรปรับปรุงต้องมีการทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินงาน
หลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน 

2. ต้องเป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
สาขา (ถ้าม)ี 

3. ดําเนินการเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย พร้อมเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

4. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทํา มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ส่งให้สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ประสานการนําเสนอต่อ 

4.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 18 เล่ม 
4.2 สภาวิชาการ จํานวน 25 เลม่ 
4.3 สภามหาวิทยาลัย จํานวน 30 เล่ม 

หมายเหตุ ขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตรจนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใช้เวลาอย่างน้อย 7 เดือน 
(ถ้าต้องเปิดหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ต้องส่ง มคอ.2 ให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณา
ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม ) 

5. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ปรับแก้ไข มคอ.2 และเตรียมเอกสารที่ต้องเสนอ สกอ. ส่งสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 10 วัน หลังจากหลักสูตรได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

6. เอกสารที่เสนอ สกอ. ประกอบด้วย  
6.1 มคอ.2 ที่ได้รับการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก

ข้อมูล (CD) 
6.2 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ต่างๆ (มคอ.02,04,06) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 

6.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่อนุมัติหลักสูตร 
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6.4 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรืออ้างอิง เช่น ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ การตกลงทํา
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ให้จัดทําเอกสารภาคผนวกแนบท้ายเอกสารฉบับ
สมบูรณ์ 

7. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานการนําหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เสนอต่อ สกอ. ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

8. ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพ คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต้องนําเสนอ
หลักสูตรฉบับที่ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เรียบร้อยต่อองค์การวิชาชีพน้ันๆ เพ่ือให้การรับรองหรือ
อนุมัติหลักสูตรต่อไป 

9. หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนอย่างน้อย 4 เดือน (ภายใน
เดือนมีนาคม) 
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วิธีการดําเนนิงานของการออกแบบและพฒันาหลักสูตร 

วิธีการดําเนนิงาน ขั้นตอน เอกสาร 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 

จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสตูรนําเสนอต่อ
อธิการบดี 

- มคอ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
- เอกสารโครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2 

คณะกรรมการหลักสูตรแต่งต้ัง 
1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
2. ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒภิายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ผู้ใช้บัณฑิต 
4. นักศึกษาปัจจุบันและ / หรือศิษย์เก่า

ของหลักสูตร 

- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกข้อความเสนออธิการบดีใน
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสตูร 

- ประวัติ การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือตําแหน่งทางวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3 

คณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรนําเล่ม 
มคอ.2 มาอภิปราย แแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสตูร และทําการแก้ไขเอกสาร 

- ผลการสํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- รายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

- คู่มือการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (มคอ.1) 

- มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
- การบริหารความเสี่ยงของ
หลักสูตร โดยอ้างอิงจากคณะ
วิทยาการจัดการและจากการ
สํารวจ 

- เอกสารโครงสร้างหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือนํามา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

- บันทึกข้อความ แบบตอบกลบั 
และมคอ.2 ประธานสาขาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิชาที่ 
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วิธีการดําเนนิงาน ขั้นตอน เอกสาร 
หลักสูตรนํามาบรรจุลงใน
หลักสูตร และนําข้อเสนอเข้าใน
วาระการวิพากย์หลักสูตรครั้งที่ 1 

วิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 1 คณบดี  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
และประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ประชุมวิพากย์หลักสูตร 

- บันทึกข้อความเชิญประชุม 
- เอกสาร (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 (มคอ.2) 

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (มคอ.1) 

 
 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรประชุม 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2)  

- รายงานการวิพากย์หลักสูตร  
ครั้งที่ 1 

- เอกสารแก้ไข ครั้งที่1 (ร่าง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2)  

วิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 2 คณบดี  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
และประธานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ประชุมวิพากย์หลักสูตร 

- รายงานการวิพากย์หลักสูตร  
ครั้งที่ 1 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 4 

- เอกสารแก้ไขครั้งที่ 2 (ร่าง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรประชุม 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

- รายงานการวิพากย์หลักสูตร  
ครั้งที่ 2 
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วิธีการดําเนนิงาน ขั้นตอน เอกสาร 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) เพ่ือนําเสนอ
หลักสูตรต่อกรรมการวิชาการคณะ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 4 

- เอกสารแก้ไขครั้งที่ 3 (ร่าง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2)  

ประชุมกรรมการวิชาการ
คณะ 

คณะกรรมการวิชาการคณะและประธาน
หลักสูตร เข้ารว่มประชุม เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องเก่ียวกับ 
- แบบฟอร์ม 
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 
- ตรวจสอบภาษา โดยสถาบันภาษาของ
มหาวิทยาลัย 

- เอกสารแก้ไขครั้งที่ 4 (ร่าง) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) 

ประชุมกรรมการวิชาการ
คณะ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
พิจารณาความถูกต้องของ (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) โดยแจ้งผล
กลับไปยังหลักสูตร เพ่ือทําการแก้ไขและ
ปรับปรุง เพ่ือนําเสนอ (ร่าง) หลักสูตรฯ ต่อ
สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- เอกสารแก้ไขครั้งที่ 5 (ร่าง) 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (มคอ.2) 

นําเสนอหลักสตูรต่อ
อนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร 

กรรมการการปรับปรุงหลักสตูรเสนอบันทึก
ข้อความของ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558 ต่อสํานกังานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

- เอกสาร (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 (มคอ.2) พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD) เสนอต่อ
อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 
จํานวน 18 เลม่ 
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วิธีการดําเนนิงาน ขั้นตอน เอกสาร 
 อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรได้เสนอต่อ 

สสว. เพ่ือให้คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรดําเนินการแก้ไข ปรบัปรุงภายใน 
14 วัน และส่งกลับคืน สสว. เพ่ือเสนอต่อ
สภาวิชาการ 

- เอกสาร (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 (มคอ.2) พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD) เสนอต่อ
อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 
จํานวน 1 เล่ม  
(สสว. จะทําการคัดลอกหนังสอื 
จํานวน 25 เลม่และส่งให ้
สภาวิชาการก่อนการประชุม) 

นําเสนอหลักสตูรต่อสภา
วิชาการ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร นําเสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนําเสนอ
ภาพนิ่ง ประกอบไปด้วย 
1. ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วม 
วิพากย์หลักสูตร 
3. ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

5. โครงสร้างหลักสูตร  
6. รายงานผลการสํารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอสาขาวิชา 
7. รายงานเปรียบเทียบหลักสูตร เดิม และ

หลักสูตรปรับปรุง โดยมีข้อแตกต่างกัน
อย่างไร โดยต้องให้เหตุผลประกอบ 

**การนําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการได้
นั้นจะต้องผ่านการแก้ไขปรับปรุงจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ 
สสว.** 
- สสว.แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วัน และให้

- เอกสารการนําเสนอภาพนิ่ง
หลักสูตรปรับปรุง 

- เอกสารนําเสนอภาพนิ่ง มคอ.7  
- เอกสาร (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 (มคอ.2) เสนอต่อ
สภาวิชาการ พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD) 

**การนําเสนอควรใช้เวลาประมาณ 
5-10 นาทใีนการนําเสนอ เนื้อหาที่
นําเสนอควรกระชับ** 
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วิธีการดําเนนิงาน ขั้นตอน เอกสาร 
หลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม
สภาวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรดําเนินการ
แก้ไขหลักสูตรและนําส่งต่อ สสว. เพ่ือนํา
การเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัย 

- เอกสารการนําเสนอภาพนิ่ง
หลักสูตรปรับปรุง 

- เอกสารนําเสนอภาพนิ่ง มคอ.7  
- เอกสาร (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 (มคอ.2) เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD) 

นําเสนอหลักสตูรต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร นําเสนอ
การปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนําเสนอ
ภาพนิ่ง ประกอบไปด้วย 
1. ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วม   วิพากย์

หลักสูตร  
3. ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
6. รายงานผลการสํารวจ 

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
สาขาวิชา 

7. รายงานเปรียบเทียบหลักสูตร เดิม และ
หลักสูตรปรับปรุง โดยมีข้อแตกต่างกัน
อย่างไร โดยต้องให้เหตุผลประกอบ 

- สสว. แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วัน และให้
หลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอต่อ สกอ. 

- เอกสารการนําเสนอภาพนิ่ง
หลักสูตรปรับปรงุ 

- เอกสารนําเสนอภาพนิ่ง มคอ.7 
- เอกสาร (ร่าง) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 (มคอ.2) เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD)       

**การนําเสนอควรใช้เวลาประมาณ 
5-10 นาทใีนการนําเสนอ เนื้อหาที่
นําเสนอควรกระชับ** 
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วิธีการดําเนนิงาน ขั้นตอน เอกสาร 
การนําเสนอ สกอ. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรดําเนินการ

แก้ไขตามมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือนําเสนอต่อ สกอ. 

- มคอ.2 ที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์  
จํานวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD)  

- แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.7) โดย
อธิการบดีลงนามรับรองความ 
ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พรอ้ม 
ประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 

- สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
อนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรประชุม 
กําหนดประเด็นการประชุม

ในเรื่องการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

กรรมการบริหารหลักสูตรนําข้อมูลจาก มคอ.7, 
ข้อมูลท่ีได้รับจากสภา, ข้อมูลจากองค์กรวิชาชพี, 
เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน, ผู้ใช้
บัณฑิต คําอธิบายรายวิชาท่ีไม่ทันสมัย, 

การจัดประชุมโดยวิธี Focus Group ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย, การทํา Ideation, ทําแบบสอบถาม 

สรุปรายงานการประชุมประเด็นการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร 

ทําบันทึกถึงคณะ เพื่อขอดําเนินการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรเหมาะสม 
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ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร

ตามคู่มือการพัฒนา
หลักสูตรของ สสว.

กรรมการบริหารหลักสูตรจัด
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตร

ของ สสว.

นําเสนอต่อกรรมการวิชาการคณะ
เพ่ือพิจารณาปรับปรุง

หรือแก้ไข

นําเสนอหลักสูตรที่ผ่าน
กรรมการวิชาการคณะไป

ยัง สสว.

ดําเนินการตามระบบกลไกของ สสว. 
ว่าด้วยเร่ืองการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร

นําเข้าอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

แจ้งผลกลับหลักสูตรเพ่ือดําเนินการ
แก้ไขหรือปรับปรุง
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นําเสนอหลักสูตรต่อ
สภาวิชาการ

สสว. พิจารณานําหลักสูตรเข้าสาระการ
ประชุมสภาวิชาการและกรรมการหลักสูตร

นําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

สสว. แจ้งผลการพิจารณามายังคณะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 10 วัน

หลักสูตรดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม
สภาวิชาการ

นําเสนอหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย

สสว.นําหลักสูตรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย

สสว.ส่งหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.

สกอ.พิจารณารับรองหลักสูตรและ
ส่งผลพิจารณากลับมายัง สสว.

สสว.แจ้งผลการพิจารณาจาก สกอ. 
มายังคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรท่ีได้รับ

การอนุมัติจาก สกอ.

มีการดําเนินการและประเมินตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 5 ด้าน ทุกภาคการศึกษา (มคอ.5) 
และสรุปการประเมินรายปีการศึกษา (มคอ.7)

ดําเนินการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

TQF

มีการนําผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนา
หรือบูรณาการในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินการดําเนินการของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานนําเสนอ

กรรมการวิชาการคณะ

ดําเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในหลักสูตร
PDCA (KM)


