
 

คําสั่งวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ที่      ๗๑๗/๒๕๖๐

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

___________________________

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๔๕มาตรา ๖ ไดกําหนดจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดย

กําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย "ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน" และ "ระบบการประกันคุณภาพภายนอก" เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพ

และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย

เชนมีระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดและเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษา จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก จึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
 

คณะกรรมการอํานวยการ
 

๑. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประธานกรรมการ

๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ

๓. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายวิจัย กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๗. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส กรรมการ
 

๘. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)    กรรมการ
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๙. หัวหนาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี กรรมการ

๑๐. หัวหนาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก กรรมการ

๑๑. หัวหนาแขนงวิชาการจัดการโซอุปทานธุรกิจอาหารและบริการ กรรมการ

๑๒. หัวหนาแขนงวิชาการจัดการการขนสง กรรมการ

๑๓. หัวหนาแขนงวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ   กรรมการ

๑๔. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรรมการ

๑๕. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กรรมการ

๑๖. หัวหนาสํานักงาน กรรมการและเลขานุการ

๑๗. อาจารยวราภรณ วิมุกตะลพ กรรมการและเลขานุการ

๑๘. นางสาวดาราวรรณ   พวงบุบผา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑๙. นางสาวกรรณิการ ศรีพนมวรรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒๐. นางสาวแพรวนภา อินตา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ
  

คณะกรรมการอํานวยการ มหีนาท่ี ดังนี้
 

๑. กําหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และใหความเห็นชอบปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย

 ๒. กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)

 ๓. ใหคําแนะนําปรึกษาดานการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับหนวยงาน

 
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภา

วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย กรรมการบริหารวิทยาลัย มอบ
หมาย

  

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

  ๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ

องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต

ตัวบงช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม

  ๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

  ๓. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ
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ตัวบงช้ี ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

  ๔. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

  ๕. ฝายวิชาการ กรรมการ

ตัวบงช้ี ๑.๒ อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบงช้ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

  ๖. หัวหนาสํานักงาน   กรรมการ

  ๗. ฝายบุคคล กรรมการ

ตัวบงช้ี ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ๘. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

  ๙. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

  ๑๐. ฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

  ๑๑. ฝายวิชาการ กรรมการ

ตัวบงช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ๑๒. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

  ๑๓. ฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย

องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ

  ๑๔. รองคณบดีฝายวิจัย กรรมการ

  ๑๕. ฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

  ๑๖. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

  ๑๗. ฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
 

องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ
 ตัวบงช้ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ

  ๑๘. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

  ๑๙. หัวหนาสํานักงาน  กรรมการ

  ๒๐. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

  ๒๑. ฝายบุคคล กรรมการ
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ตัวบงช้ี ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
 

  ๒๒. รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ

  ๒๓. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการ

  ๒๔. ฝายวิชาการ กรรมการ

  ๒๕. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ
 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย มหีนาที่ ดังน้ี

๑. จัดทําและรวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย รวมทั้ง
เอกสาร/หลักฐานอางอิงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองผานระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย

๒. จัดทํา และรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่หนวยงานตนสังกัดเปนเจาภาพตามแผน
พัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยไดรับทราบทุกภาคการศึกษา

๓. ประสานงานการจัดสงรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย

๔. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย
 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

- ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม

๑. อาจารยวราภรณ สารอินมูล ประธานกรรมการ

๒. อาจารย ดร.ทมนี สุขใส กรรมการ

๓. อาจารยธนวัฒน วิเศษสินธุ กรรมการ

๔. อาจารยพงษเทพ ภูเดช กรรมการ

๕. อาจารยอัญชลี หิรัญแพทย กรรมการและเลขานุการ

- ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี

๑. อาจารยศรายุทธ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ

๒. อาจารยศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

๓. อาจารยภิรายุ แสนบุดดา กรรมการ

๔. อาจารยสุรพงศ อินทรภักดิ์ กรรมการ

๕. อาจารยศศิฉาย พิมพพรรค กรรมการและเลขานุการ
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          - ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง

๑. อาจารยพรพรรณา เลาประวัติชัย ประธานกรรมการ

๒. อาจารยสุวัฒน นวลขาว กรรมการ

๓. อาจารยสราวุธ พุฒนวล กรรมการ

๔. อาจารยอัมพิกา เลาประวัติชัย กรรมการและเลขานุการ

- โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี

๑. อาจารยดวงใจ จันทรดาแสง ประธานกรรมการ

๒. อาจารยวิริยา บุญมาเลิศ กรรมการ

๓. อาจารยจุรีรัตน สมบูรณ กรรมการและเลขานุการ
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ)

๑. อาจารยพุทธิวัฒน ไวยวุฒิธนาภูมิ ประธานกรรมการ

๒. อาจารยณัฐกันต รูทํานอง กรรมการ

๓. อาจารยอธิรัตน อินทจร กรรมการ

๔. อาจารยวิศวะ อุนยะวงษ กรรมการและเลขานุการ
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี

๑. อาจารยไกรวิทย สินธุคํามูล ประธานกรรมการ

๒. อาจารยธนะสาร พานิชยากรณ กรรมการ

๓. อาจารยสุนทรี พุฒิวร กรรมการ

๔. อาจารยศิริอร สนองค  กรรมการ

๕. อาจารยปยะอร ศรีวรรณ กรรมการและเลขานุการ

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

๑. อาจารยอนุช นามภิญโญ ประธานกรรมการ

๒. อาจารย ดร.ธันย ชัยทร กรรมการ

๓. อาจารยกิตติอําพล สุดประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

แขนงวิชาการจัดการโซอุปทานธุรกิจอาหารและบริการ

๑. อาจารยปยมาส กลาแข็ง ประธานกรรมการ

๒. อาจารยสุดารัตน พิมลรัตนกานต กรรมการ

๓. อาจารย ดร.พิเชษฐ ตรีไวย   กรรมการ

๔. อาจารยจุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการและเลขานุการ
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แขนงวิชาการจัดการการขนสง

๑. อาจารยพรเกียรติ ภักดีวงศเทพ ประธานกรรมการ

๒. อาจารยจัตตุรงค เพลินหัด  กรรมการ

๓. อาจารยวรรณี สุทธใจดี  กรรมการและเลขานุการ

แขนงวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ

๑. อาจารยลําไผ ตระกูลสันติ ประธานกรรมการ

๒. อาจารยวทัญู ชูพักตร   กรรมการ

๓. อาจารยมาธุสร แข็งขัน   กรรมการและเลขานุการ  
  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. อาจารย ดร.ชิตพงษ อัยสานนท ประธานกรรมการ
 

๒. อาจารย ดร.ฉัตรรัตน โหตระไวศยะ กรรมการ

๓. อาจารย ดร.ปรีชา วรารัตนไชย กรรมการ

๔. อาจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด กรรมการ

๕. อาจารย ดร.เบญจพนธ มีเงิน กรรมการ

๖. อาจารย ดร.ณัฐภัทรศญา เศรษฐโชติ กรรมการ

๗. นางสาวศรีไพร ศรีพนมวรรณ ผูชวยกรรมการและเลขานุการ
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

๑. อาจารย ดร.ฉัตรรัตน โหตระไวศยะ ประธานกรรมการ

๒. อาจารย ดร.ชิตพงษ อัยสานนท กรรมการ

๓. อาจารย ดร.ปรีชา วรารัตนไชย กรรมการ

๔. อาจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด กรรมการ

๕. อาจารย ดร.เบญจพนธ มีเงิน กรรมการ

๖. นางสาวศศิวิมล วองวิไล กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหีนาที่ ดังน้ี

๑. ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทําและรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ที่
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รวมท้ังเอกสาร/หลักฐานอางอิงตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองผาน
ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

๒. ประสานงานการจัดสงรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร

๓. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัย
 
 



 

-  ๗  -

 

 
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  (ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร)

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน
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