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1. บทสรุปสาํหรับผูบรหิาร 

 

 รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

ประจําปการศึกษา 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ในวันที่ 30 

สงิหาคม 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามรอบปการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558- 31 กรกฎาคม 2559) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ไดแก 1) ตัวแทนผูบริหารจํานวน 5 คน 2) ตัวแทนบุคลากรสาย

วชิาการ จาํนวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 7 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จํานวน 7 

คน 5) ตัวแทนศษิยเกา จํานวน 2 คน และ 6) ตัวแทนผูใชบัณฑติ จํานวน 2 คน 

 วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน มกีารดําเนนิงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 

5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ไดคุณภาพ

ระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ไดคุณภาพระดับ

พอใช รายละเอยีดสรุปไดดังนี้ 

 

องค 

ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

4.51–5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 0.66 3.00 2.98 1.83 การดาํเนนิงานตองปรับปรุง 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 4.00 - 4.00 การดาํเนนิงานระดับด ี

4 1 - 4.00 - 4.00 การดาํเนนิงานระดับด ี

5 2 - 5.00 - 5.00 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 1.74 4.14 3.99 3.38 การดาํเนนิงานระดับพอใช 

ผลการประเมนิ 
การดําเนินงานตอง

ปรับปรุง 

การดําเนนิงาน

ระดับดี 

การดําเนนิงาน

ระดับดี 
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(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

2. รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2558 

 

 

1. ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ 

 (รองศาสตราจารยจันทน ี  เพชรานนท) 

 

2. ลงนาม................................................................................กรรมการ 

 (ผูชวยศาสตรจารย ดร.ฤด ี  นยิมรัตน) 

 

3. ลงนาม................................................................................กรรมการ 

         (นายสมโชค   ฤทธิ์จาํรูญ) 

 

4. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 

 (นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์) 

 

 

5. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 

      (นางสาววรางคณา   ศริิหงษทอง) 
 

 

 

6. ลงนาม................................................................................เลขานุการ 

   (นางสาวอภญิญา   จูเลศิ) 
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3. แบบตรวจสอบหัวขอในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

 

หัวขอ ม ี ไมม ี หมายเหต ุ

1.  หนาปก 

 1.1 การระบุช่ือของคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ที่รายงานผลการ

ประเมนิตนเอง 

   

 1.2 การระบุชวงวันเวลาที่รายงาน    

 1.3 การระบุ วัน เดอืน ป ที่จดัทํารายงาน    

2.  คํานํา 

 2.1 การระบุวัตถุประสงคในการประเมนิ    

 2.2 การระบุองคประกอบและตัวบงช้ีที่รายงาน    

 2.3 การระบุชวงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวขอหลักและหัวขอรอง    

 3.2 ความสอดคลองของหัวขอกับเนื้อหาภายใน    

4.  สวนท่ี  1  บรบิทของหนวยงาน 

 4.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตัง้ และประวัตคิวามเปนมาโดยยอ    

 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร  เปาหมายและ

วัตถุประสงค 

   

 4.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร    

 4.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําหนวยงานชุดปจจุบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดสอน     

 4.6 จํานวนนักศกึษา     

 4.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร    

 4.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ     

 4.9 เอกลักษณหรอืวัฒนธรรมของหนวยงาน    

4.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา/ผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศกึษา 2558 

   

5.   สวนท่ี  2  สรุปผลการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559ระดับคณะ 

   

6.  สวนท่ี  3  รายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑคณุภาพภายในประจาํปการศกึษา 2558 

 6.1 การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับคณะ    
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หัวขอ ม ี ไมม ี หมายเหต ุ

  6.1.1 คําอธบิายตัวบงช้ี    

6.1.2  เกณฑการใหคะแนน    

6.1.3  ผลการดําเนนิงาน    

6.1.4  รายการหลักฐาน    

6.1.5  การประเมนิตนเอง    

6.1.6  รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาแตละ

องคประกอบ 

   

7.  สวนท่ี  4  สรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคณุภาพ 

7.1 ตารางที ่ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ    

7.2 ตารางที ่ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพ    

8.  สวนท่ี 5 ขอมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุขอมลูพื้นฐาน (Common Data Set) ไวอยางครบถวน    

9.  ภาคผนวก 

9.1 สรุปผลตรวจประเมนิระดบัหลักสูตร    

9.2 คําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ    
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4. สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะวชิาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

 

 4.1 ปรัชญา วสัิยทัศน พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร 

 เสาหลัก: 

  ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นาํสังคม 

 วสัิยทัศน : 

  ผูนําเรือ่งโลจสิตกิสศกึษา แหลงคนควาระดับสากล พัฒนาคนสูนักปฏบิัตมิอือาชีพ  

 พันธกจิ : 

  ผลติบัณฑติที่เนนองคความรูสูงานวจิัย บริการวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร : 

  ยุทธศาสตรที ่1  ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

  ยุทธศาสตรที ่2 การริเร่ิมและสรางงานวจิยัในระดับสากล 

  ยุทธศาสตรที ่3 สรางเครอืขายวชิาการและวชิาชีพ 

  ยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาภาพลักษณขององคกรและการสื่อสารสูสงัคม 

  ยุทธศาสตรที ่5 การยกระดับการศกึษาสูมาตรฐาน กาวไกลสูอาเซยีนและสากล (PBL) 

 4.2 คณะกรรมการบรหิารคณะวชิาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

 1. อาจารยคมสัน   โสมณวตัร  ประธาน 

 2. อาจารย ดร.เบญจพนธ มเีงนิ   รองประธาน 

 3. อาจารยวริิยา   บุญมาเลศิ  กรรมการ 

 4. อาจารย ดร.ชัยฤทธิ ์  ทองรอด  กรรมการ 

 5. อาจารยศุภมติร  ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 

 6. อาจารยธันย   ชัยทร   กรรมการ 

 7. นางสาวสนุทรี   พัชรประทปี  กรรมการและเลขานุการ 

 8. นางสาวพรพมิล  มนตรีวัฒน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 9. นางสาววันทนยี  เมฆวไิล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 4.3 โครงสรางการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปดสอน 

 ในปการศกึษา 2558วทิยาลยัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน มหีลักสูตรที่เปดสอน จาํนวน 7 

หลักสูตร ดงัตารางที่ 1 

ตารางที ่1 สรุปหลักสูตรที่เปดสอน  

ชื่อหลักสูตร 
ระดับปรญิญา 

ตร ี โท เอก 

หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 

- สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส    

- สาขาวชิาธุรกิจพาณชิยนาว ี    

- สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคาปลกี    

- สาขาวชิาการบริหารจัดการเครอืขายรานอาหาร    

- สาขาวชิาการจดัการซัพพลายเชนสากล    

- สาขาวชิาการจดัการขนสง    

หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 

- สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร    
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 4.5 จํานวนนักศกึษา 

 ตาราง 2 แสดงจํานวนนักศกึษาทัง้หมด จาํนวน 1,548 คน  

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวมทั้งสิ้น 

ระดับปรญิญาตร ี(หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ) 

- สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส 426 62 488 

- สาขาวชิาธุรกจิพาณชิยนาว ี 423 - 423 

- สาขาวชิาการจัดการธุรกจิคาปลกี 235 110 345 

- สาขาวชิาการบริหารจัดการเครือขายรานอาหาร 92 - 92 

- สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนสากล 13 - 13 

- สาขาวชิาการจัดการขนสง 181 - 181 

รวมระดบัปรญิญาตร ี 1,370 172 1,542 

ระดับบณัฑติศกึษา (หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ) 

- สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสและซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร - 6 6 

รวมระดบัปรญิญาโท - 6 6 

รวมทั้งสิ้น 1,370 178 1,548 

 แหลงขอมูล : กองบริการการศกึษาณ วันที ่14 กุมภาพันธ 2559 

 

4.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 ตาราง 4 แสดงจาํนวนอาจารยประจํา จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา 

วุฒกิารศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย 

พนักงานมหาวทิยาลัย

ช่ัวคราว 

ปริญญาเอก - - 5.5 5.5 

ปริญญาโท - 1 30.5 31.5 

ปริญญาตรี - - - - 

รวมทั้งหมด - 1 36 37 

 แหลงขอมูล : กองบริหารงานบุคคลณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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 ตาราง 5 แสดงจํานวนอาจารยประจํา จาํแนกตามตาํแหนงทางวชิาการ 

ตําแหนงทางวชิาการ 

ประเภท 

รวม 
ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

(ประจํา) 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

(ชั่วคราว) 

ศาสตราจารย - - - - 

รองศาสตราจารย - - - - 

ผูชวยศาสตราจารย - - 0.5 0.5 

อาจารย - 1 35.5 36.5 

รวมท้ังหมด - 1 36 37 

 แหลงขอมูล : กองบริหารงานบุคคลณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

 

 ตาราง 6 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา 

วุฒิการศกึษา 
ประเภท 

รวม 
พนักงานมหาวทิยาลัย(ประจํา) พนักงานมหาวทิยาลัย(ชั่วคราว) 

ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท 2 3 5 

ปริญญาตรี 1 17 18 

ต่ํากวาปริญญาตรี - 2 2 

รวมท้ังหมด 3 22 25 

 แหลงขอมูล : กองบริหารงานบุคคล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2559 

 

 4.7 ขอมูลพืน้ฐานโดยยอเกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราง 7 แสดงงบประมาณรายไดทีไ่ดรับจดัสรรจาํแนกตามหมวดรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงนิ คดิเปนรอยละ 

งบบุคลากร 20,659,800 28.84 

งบดําเนนิงาน 46,154,000 64.42 

งบการลงทุน 4,830,000 6.74 

งบเงนิอดุหนุน - - 

งบรายจายอืน่ๆ - - 

รวมท่ีไดรับจัดสรร 71,643800 100.00 
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 ตาราง 8 แสดงงบประมาณแผนดนิทีไ่ดรับการจดัสรรตามหมวดรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงนิ คดิเปนรอยละ 

งบบุคลากร - - 

งบดําเนนิงาน 1,379,200 38.83 

งบการลงทุน 2,172,700 61.17 

งบเงนิอดุหนุน - - 

งบรายจายอืน่ๆ - - 

รวมท่ีไดรับจัดสรร 3,551,900 100.00 

 แหลงขอมูล : กองนโยบายและแผน  

 

 4.8 อัตลักษณ และเอกลักษณของคณะวชิาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

  อัตลักษณ : 

  เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มจีติสาธารณะ 

 เอกลักษณ :  

   ยดึมัน่คุณธรรม เปนผูนําองคความรูสูการปฏบิัต ิพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

คานิยมของหนวยงาน: 

  1. ( W ) Wisdom & Creativity : ปญญาและความคิดสรางสรรค 

  2. ( H ) Happiness & Loyalty : ความผาสุกและความภักดใีนองคกร  

  3. ( I ) Integration & Collaboration : บูรณาการและความรวมมอื  

  4. ( P ) Professionalism : ความเปนมอือาชีพ 
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5. แนวทางการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นรวมทัง้การคนหานวัตกรรมและแนว

ปฏบิัตทิีด่ขีองหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เก่ียวของและ

สาธารณชน 

 5.2 วธีิการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน จํานวน 3 ทาน รวมกันศกึษาวเิคราะหรายงานประเมินตนเอง

(SAR)ของวิทยาลัยโลจิสติกสืและซัพพลายเชน โดยไดวางกรอบแนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ีรวมกันจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกันโดยจําแนกออกเปน 3 ระยะคือกอน

การตรวจเยี่ยมระหวางการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยมโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ระยะท่ี 1 กอนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยีย่ม 

1. ศกึษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหนวยงานในเอกสารและ

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม 

3. คณะกรรมการประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานเพื่อแจงวัตถุประสงคและ

กําหนดการตรวจเยี่ยม 

ระยะท่ี 2 ระหวางการตรวจเยี่ยม 

 การดําเนนิการระหวางตรวจเยี่ยม (ศกึษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผูมสีวนไดสวน

เสยี)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอางองิตามองคประกอบที่รับผดิชอบพรอมทัง้สัมภาษณผูรับผดิชอบตวับงช้ี 

1.1 สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุม จํานวน 

1. ผูบริหาร 5 คน 

2. บุคลากรสายวชิาการ 5 คน 
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ตัวแทนกลุม จํานวน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 7 คน 

4. นักศกึษาและศษิยเกา 9 คน 

5. ผูใชบัณฑติ 2 คน 

 

ระยะท่ี 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การดําเนนิการหลงัตรวจเยี่ยม 

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมนิ 

2. สรุปผลการวิเคราะหและประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมนิดวยวาจาใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ 

 

4.2 วธีิการตรวจสอบและความนาเชื่อถอืของขอมูล 

 วธิกีารตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถอืของขอมูล 

1. ตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงช้ี และตัวแทนกลุมดังกลาวขางตน พรอมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ใหบริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1ผลการประเมนิรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

(=  บรรลุ) 

(= ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลพัธ  

(% หรือสดัสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑติ   

ตัวบงช้ี1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.10 คะแนน 

 

20.87 2.98 

 

 2.98 คะแนน - 

7   

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําคณะที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก รอยละ 30 

 

5.5*100 รอยละ 14.86  1.86 คะแนน - 

37.0   

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วชิาการ 

รอยละ 22 

 

0.5*100 รอยละ 1.35  0.11 คะแนน - 

37.0   

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

รอยละ 10 

 

(44.97-25)*100 รอยละ 79.88  0 คะแนน - 

25   

ตัวบงช้ี 1.5 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 4 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,6) 

 3 คะแนน - 

ตัวบงช้ี 1.6 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 4 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,5) 

 3 คะแนน - 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

(=  บรรลุ) 

(= ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลพัธ  

(% หรือสดัสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 2การวจิัย   

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรอืงานสรางสรรค 

6 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 6 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,4,5,6) 

 5 คะแนน - 

ตัวบงช้ี 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค กลุมมนุษยฯ 

25,000 บาท 

4,688,900.00 
130,247.22 บาท 

 5 คะแนน - 

36.0   

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําและนักวจิัย กลุมมนุษยฯ 

รอยละ 20 

14.0*100 รอยละ 37.84  5 คะแนน - 

37.0   

องคประกอบท่ี 3การบรกิารวชิาการ   

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวชิาการแกสังคม 6 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 5 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,4,6) 
 4 คะแนน 

- 

องคประกอบท่ี 4 การทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม     

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 5 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,4,6) 

 4 คะแนน - 

องคประกอบท่ี 5การบรหิารจัดการ   

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

7 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 7 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,4,5,6,7) 

 5 คะแนน - 

ตัวบงช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ขอ มกีารดําเนนิการผาน 6 ขอ 

(ไดขอ 1,2,3,4,5,6) 

 5 คะแนน - 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

(=  บรรลุ) 

(= ไมบรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลพัธ  

(% หรือสดัสวน) ตัวหาร 

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 3.38  

 

 6.2 สรุปผลการวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องค 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนนิงานระดับด ี

4.51–5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

จํานวนตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 1.2, 1.3, 1.4 (0.66) 1.5, 1.6 (3.00) 1.1 (2.98) 1.83 การดาํเนนิงานตองปรับปรุง 

2 3 2.2 (5.00) 2.1 (5.00) 2.3 (5.00) 5.00 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 3.1 (4.00) - 4.00 การดาํเนนิงานระดับด ี

4 1 - 4.1 (4.00) - 4.00 การดาํเนนิงานระดับด ี

5 2 - 5.1, 5.2 (5.00) - 5.00 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 1.74 4.14 3.99 3.38 การดาํเนนิงานระดับพอใช 

ผลการประเมนิ การดําเนนิงานตองปรับปรุง การดําเนนิงานระดับดี การดําเนนิงานระดับดี   
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 6.3 ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1: การผลติบัณฑติ 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. สัดสวนจํานวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํามสีัดสวนสูงกวาเกณฑ 

(44.97:1) 

 2. จาํนวนอาจารยที่มคุีณวุฒปิริญญาเอกและตาํแหนงทางวชิาการนอย 

 3. การประเมนิคุณภาพของการใหบริการนักศกึษาในดานตางๆ และการประเมนิความสําเร็จของการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษายงัไมตอบวัตถุประสงคที่ชัดเจนของแผนงาน/โครงการ 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. วทิยาลัยควรทบทวนและหาแนวทางในการบริหารจดัการเพื่อใหสดัสวนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา

เทยีบเทาตอจาํนวนอาจารยประจําเปนไปตามเกณฑ (25:1) 

 2. วทิยาลัยควรกําหนดระยะเวลาในการเพิ่มจํานวนอาจารยที่มคุีณวุฒปิริญญาเอก และตําแหนงทาง

วชิาการ รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาผลงานทางวชิาการในคาระดับที่สงูขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมในการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ปพ.ศ. 2558 

 3. วทิยาลยัควรมรีะบบการประเมนิคุณภาพของการใหบริการนักศกึษาใหครอบคลุมทุกดาน และ

ควรมรีะบบการประเมนิความสําเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาเพื่อใหตอบวัตถุประสงคอยางชัดเจน

ของแผนงาน/โครงการและนาํผลไปปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปตามประเด็นที่เหมาะสม 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 2: การวจิัย 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

 1. วิทยาลัยควรสงเสริมใหคณาจารยมีการเผยแพรผลงานวิชาการที่มีคาระดับคุณภาพที่สูงเพื่อให

สอดคลองกับวสิัยทัศนความเปนสากล 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ระบบสารสนเทศขอมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยนํามาอางอิงใช ยังเปนเพียงการเก็บ

ขอมูลผลการทําวจิัยในแตละปมากกวาสารสนเทศที่ใชเพื่อประโยชนของการวางแผนและพัฒนาการวจิัย 

4.ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรวางแผนรวมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลการวิจัย เพื่อให

ผูบรหิารสามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการงานวจิัย และพันธกิจที่เก่ียวของ (อาทิ 

การบริหารงบประมาณวจิัย การพัฒนาบุคลากรดานการวจัิย การพัฒนางานวจิัยที่มผีลกระทบสูง รวมถึงการ

พัฒนาหลักสูตร) 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

องคประกอบท่ี 3: การบรกิารวชิาการแกสังคม 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. เนือ่งจากการกําหนดตัวช้ีวดัวัตถุประสงคเปนเชิงปริมาณตามกรอบของงานแผน ทําใหการประเมนิ

ความสําเร็จของการบริการวชิาการแกสังคมไมตอบวัตถุประสงคเชิงคุณภาพที่วทิยาลยัระบุไวในแผนและ

โครงการบริการวชิาการแกสังคม 

4.ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. วทิยาลัยควรมกีารประเมนิผลสําเร็จของการบริการวชิาการแกสังคมใหตอบวัตถุประสงคเชิง

คุณภาพของแผนและโครงการบริการวชิาการที่นําไปใชประโยชนทั้งในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน/

สังคมรวมถึงนาํผลประเมนิมาพัฒนาการบริการวชิาการแกสังคมอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 4: การทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. เนื่องจากการกําหนดตัวช้ีวัดวัตถุประสงคเปนเชิงปริมาณตามกรอบของงานแผน การประเมิน

ความสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไมตอบวัตถุประสงคเชิงคุณภาพที่วิทยาลัยระบุไวในแผน

ดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4.ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหตอบวัตถุประสงค

เชิงคุณภาพของแผนและโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยคํานงึถึงจุดเนนเฉพาะของวทิยาลัย  

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 

องคประกอบท่ี 5: การบรหิารจัดการ 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4.ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. วทิยาลยัควรมกีารวเิคราะหเปรียบเทยีบผลการประเมนิหลักสูตรเพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน 

กํากับตดิตามการดําเนนิงานใหเปนไปตามที่กําหนด รวมถึงวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่คลายคลึงกัน

เพื่อหาแนวทางในการแขงขัน 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

รายงานการตรวจประเมนิการศึกษาภายใน วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน ประจําปการศึกษา 2558 หนาท่ี 17 
 



 

7. สรุปผลการสมัภาษณผูบริหาร/ อาจารย/ บุคลากร/ นกัศกึษา/ ศษิยเกา/ ผูใชบัณฑติ 

 

1. กลุมผูบรหิาร 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 09.05 น. เวลาสิน้สุดการใหสัมภาษณ 09.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

 1. รองศาสตราจารยจันทน ี เพชรานนท (ประธานกรรมการ) 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี นยิมรัตน (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จํารูญ (กรรมการ) 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

1 อาจารยคมสันโสมณวตัร คณบด ี

2 อาจารยศุภมติรศรีสวัสดิ ์ รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 อาจารยวริิยาบุญมาเลศิ รองคณบดฝีายวชิาการ 

4 อาจารยชัยฤทธิ์ทองรอด รองคณบดฝีายวจิยั 

5 อาจารยธันยชัยทร รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน 

 1. วทิยาลัยมกีารจัดทําความรวมมอืทางวชิาการกับผูประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ

จัดการเรียนการสอน อาทิเชน สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย การรถไฟแหงประเทศไทย กองทัพเรือ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย CRG CPF Double A 

 2. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรโดยเชิญสถานประกอบการที่ทําความรวมมือทางวิชาการเขามามี

สวนรวมในการออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปนสถานที่ในการฝกงานใหกับนักศกึษา ทํา

ใหนักศกึษามคีวามเช่ียวชาญและเปนนักปฏบิัติ 

 3. วทิยาลัยมกีารจัดตัง้ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานแหงชาต ิระดับ 1 ใหกับนักศกึษาและศษิยเกา 

 4. วิทยาลัยมีการเปดสอนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ ซึ่งกําลัง

เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 5. นักศึกษาไดรับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการที่มีการจัดทําความรวมมือทางวิชาการ และ

เมื่อสําเร็จการศกึษาจะไดงานทําในสถานที่ประกอบการที่ไปฝกประสบการณวชิาชีพ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วทิยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนดานการเรียนรู แตยังไมเพยีงพอตอความตองการของนักศกึษา 

 2. วทิยาลัยมจีํานวนอาจารยที่จบการศกึษาในระดับปริญญาเอกนอย 
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2. กลุมอาจารย 

เวลาเริ่มตนการใหสัมภาษณ : 09.40 น. เวลาสิน้สุดการใหสัมภาษณ 10.00 น. 

ผูสัมภาษณ  

 1. รองศาสตราจารยจันทน ี เพชรานนท (ประธานกรรมการ) 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี นยิมรัตน (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จํารูญ (กรรมการ) 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ประจําหลักสูตร 

1 อาจารยวริิยา บญุมาเลศิ บธ.บ.สาขาวชิาการจัดการธุรกิจคาปลกี 

2 อาจารยธนะสารพานชิยากรณ บธ.บ.สาขาวชิาธุรกิจพาณชิยนาว ี

3 อาจารยสุดารัตน พมิลรัตนกานต บธ.บ.สาขาวชิาการบริหารจัดการเครอืขายรานอาหาร 

4 อาจารยพรเกียรตภิักดวีงศเทพ บธ.บ.สาขาวชิาการจัดการการขนสง 

5 อาจารยพุทธวิัฒนไวยวุฒธินาภูม ิ บธ.บ.สาขาวชิาการซัพพลายเชนสากล 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน 

 1. วทิยาลัยมกีารสงเสริมการพฒันาอาจารยในเรื่องตาํแหนงวชิาการ และคุณวุฒปิริญญาเอก โดย

กําหนดใหอาจารยประจําหลกัสูตรประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 

 2. วทิยาลัยมกีารจัดการโครงการเขยีนตําราวชิาการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับอาจารยใน

การเขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

 3. วทิยาลยัมกีารบูรณาการโครงการบริการวชิาการกับการเรียนการสอน โดยนํานักศกึษาไปรวมจัด

โครงการบริการวชิาการ และนํากรณศีกึษามาใชจัดการเรียนการสอน อาทเิชน ความรูเก่ียวกับซัพพลายเชน 

การพัฒนาผลติภัณฑ OTOP ตุกตาดนิเผา 

 4. วทิยาลัยมกีารจัดสวัสดกิารตางๆ ใหกับอาจารย อาทเิชน ประกันกลุมAIA โบนสัประจําป  

 5. วทิยาลยัมศีูนยทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานใหนักศกึษา ทําใหสามารถปฏบิัตงิานไดจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. โรงอาหารของวทิยาลัยมพีื้นที่ไมเพยีงพอตอจํานวนนักศกึษา 
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3. กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 10.45 น. เวลาสิ้นสุดการใหสัมภาษณ 11.12 น. 

ผูสัมภาษณ  

 1. รองศาสตราจารยจันทน ี เพชรานนท (ประธานกรรมการ) 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี นยิมรัตน (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จํารูญ (กรรมการ) 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวสนุทรีพัชรประทปี หัวหนาสํานักงาน 

2 นายอมรศักดิ์แสงทอง นักบัญชีและการเงนิ 

3 นางสาวพรพมิลมนตรีวัฒน บุคคล/ธุรการ 

4 นางสาวดาราวรรณพวงบุบผา นักวเิคราะหนโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ) 

5 นางสาววันทนยีเมฆวไิล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

6 นางสาวกรรณกิารศรีพนมวรรณ นักวเิคราะหนโยบายและแผน (งานแผน) 

7 นางสาวสนุสิาทองใบออน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน 

 1. วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากร อาทิเชน ประกันกลุม AIA โบนัส การปรับ

เงนิเดอืนใหสูงกวาเกณฑโดยมหีลักเกณฑในการพจิารณาตามผลการประเมนิการปฏบิัตงิาน 

 2. วทิยาลัยมกีารจัดทํา KM เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร โดยกลุมบุคลากรสายสนับสนุนดําเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการสรรางภาพลักษณในองคกร 

 3. วิทยาลัยมีการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก โดยพิจารณาจาก

อายุการทํางาน และการพัฒนาตนเองของแตละบุคคล 

 4. บุคลากรไมเคยไดรับการรองเรียนจากนักศึกษาในเรื่องตางๆแตถาหากเกิดการรองเรียนจาก

นักศกึษาจะมกีารนําเรื่องการรองเรียนเขาที่ประชุม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. บุคลากรยังไมทราบเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. อยางแทจริง 

 

 

รายงานการตรวจประเมนิการศึกษาภายใน วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน ประจําปการศึกษา 2558 หนาท่ี 21 
 



4. กลุมนักศกึษา 

เวลาเริ่มตนการใหสัมภาษณ : 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการใหสัมภาษณ 10.40 น. 

ผูสัมภาษณ  

 1. รองศาสตราจารยจันทน ี เพชรานนท (ประธานกรรมการ) 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี นยิมรัตน (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จํารูญ (กรรมการ) 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล สาขาวชิา ชั้นป 

1 นายพรีะพล ศริิเมฆา การบริหารจัดการเครอืขายรานอาหาร 3 

2 นายปุริม ชูใจ การบริหารจัดการเครอืขายรานอาหาร 3 

3 นางสาวสุกาญจนา เฮาชุน ธุรกิจพาณชิยนาว ี 3 

4 นางสาวปะการัง อทิธไิกรสกุล การจัดการธุรกิจคาปลกี 2 

5 นายพชร เพ็งน ู การจัดการโลจสิตกิส 3 

6 นางสาวสริิกร แสงวัชรพล การจัดการซัพพลายเชนสากล 3 

7 นายพรอมรบ สนทอง การจัดการการขนสง 3 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน 

 1. ในการทํากิจกรรมตางๆ นักศกึษาจะมกีารวางแผนรวมกับอาจารย 

 2. วทิยาลัยมกีารจัดกิจกรรมเก่ียวกับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาใหแกนักศกึษา  

 3. นักศกึษาสามารถเขาพบอาจารยที่ปรึกษาไดงาย ปรึกษาไดทุกเรื่อง และตดิตอไดตลอดเวลา 

 4. วทิยาลัยมกีารจัดรถตูใหบริการแกนักศกึษาไดอยางเพยีงพอ 

 5. นักศกึษาที่จบจากวทิยาลัยสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย 

 6. หลักสูตรของวิทยาลัยใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ป ทําใหนักศึกษาสามารถจบการศึกษาไป

ประกอบอาชีพไดทันเวลาตามที่สถานประกอบการตองการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. สถานที่ใหบริการดานถายเอกสารไมเพยีงพอตอจํานวนนักศกึษา 

 2. ควรมกีารจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมกลางแจงใหมากขึ้นและจัดใหมลีานจอดรถในที่รมพิ่มขึ้น 

 3. โรงอาหารของวทิยาลัยมพีื้นที่ไมเพยีงพอตอจาํนวนนักศกึษา 

 4. ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศกึษา และภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 
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5. กลุมศษิยเกา 

เวลาเริ่มตนการใหสัมภาษณ : 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการใหสัมภาษณ 10.40 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. รองศาสตราจารยจันทน ี เพชรานนท (ประธานกรรมการ) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี นยิมรัตน (กรรมการ) 

3. นายสมโชค   ฤทธิ์จํารูญ (กรรมการ) 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล สาขาวชิา ตําแหนง/สถานประกอบการ 

1 นางสาวณัฐญาดา หลิ่มโตประเสริฐ การจัดการโลจสิตกิส Customer Service, Air Export / 

บริษัท เคไลน โลจสิตกิส

(ประเทศไทย) จํากัด 

2 นายปรเมศ แสงออน ธุรกิจพาณชิยนาว ี เจาหนาที่คลงัสนิคา / บริษัท PB 

Propack Co.,Ltd. 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน 

 1. นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยสามารถนําเอาความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชประกอบอาชีพไดจริง 

อาทเิชน โปรแกรม Excel  

 2. การเรียนการสอนของวทิยาลัยสามารถแขงขันกับมหาวทิยาลัยอื่นๆ ได 

 3. วิทยาลัยมีชองทางในการติดตอกับอาจารย และเจาหนาที่ ทางโซเชียลเน็ตเวิรคตางๆ และมีการ

แจงขาวประชาสัมพันธในเรื่องตางๆ อยูตลอดเวลา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมกีารพฒันาเรื่องภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในการประกอบอาชีพสวน

ใหญ ตองใชภาษาอังกฤษในการตดิตอสื่อสารเปนหลัก 

 2. ควรมีการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ใหแกนักศึกษา อาทิเชน ภาษาจีน เพื่อเปนการเพิ่มชองทางใน

การประกอบอาชีพ  
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6. กลุมผูใชบัณฑติ 

เวลาเริ่มตนการใหสัมภาษณ : 10.03 น. เวลาสิ้นสุดการใหสัมภาษณ 10.15 น. 

ผูสัมภาษณ  

 1. รองศาสตราจารยจันทน ี เพชรานนท (ประธานกรรมการ) 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี นยิมรัตน (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จํารูญ (กรรมการ) 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง สถานประกอบการ 

1 นายรัตนพล ทองเจริญ ผูจัดการแผนกขนสง บริษัท เคไลน โลจสิตกิส

(ประเทศไทย) จํากัด 

2 นางสาวรฐา ทวมีิง่ขวัญ Supply Chain Manager Advanced Composite 

System Ltd. 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน 

 1. นักศกึษาจดัทําเอกสารตางๆ ไดเปนอยางด ีอาทเิชน การจัดทําเอกสารจากโปรแกรม Excel  

 2. นักศกึษามคีวามอดทนมากกวานักศกึษาจากที่มหาวทิยาลัยอื่นๆ มคีวามขยัน และกระตอืรอืรน 

 3. ในดานองคความรูของนักศึกษาที่วิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เมื่อเทียบกันแลวมีองคความรูที่

เทยีบเทากัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 2. ความคิดสรางสรรค หรอืความคิดริเร่ิมในการทาํงานของนักศกึษาเพราะเมื่อเทียบกับมหาวทิยาลยั

อื่นๆ แลวยังนอยกวา 

 3. ควรใหนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานหลังจากที่ไปฝกงานมาแลว เพื่อเอามา

พัฒนาปรับปรุงในดานตางๆ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กําหนดการตรวจประเมิน 
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กําหนดการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558  

วทิยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

วัน/เวลา รายละเอยีด สถานท่ี 

วันท่ี 30 สงิหาคม 2559 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการประเมนิคุณภาพการศกึษา  

หองประชุมสํานักงานวทิยาลยัฯ 

08.30-08.40 น. ผูบริหารระดับคณะ กลาวตอนรับ  หองประชุมวทิยาลัยฯ 

08.40-08.50 น. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนะนําคณะกรรมการและกลาววตัถุประสงคของการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา  

 

08.50-09.00 น. ผูบริหารระดับคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานในรอบป

การศกึษา 2558  

 

09.00-09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณตัวแทนผูบริหาร 

 

09.30-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณตัวแทน ผูใชบัณฑติ  

 

10.00-10.30 น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณตัวแทน ศษิยเกา และนักศกึษา  

 

10.30-11.00 น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณตัวแทนอาจารย  

 

11.00-11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจ

เยี่ยมชมคณะ 

หองเรียน หองปฏบิัตกิาร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หองประชุมสํานักงานวทิยาลยัฯ 

13.00-14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

หองประชุมวทิยาลัยฯ 

14.30-16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุม

สรุปผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 

16.00–16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจง

ขอเสนอแนะเบื้องตน ตอผูบริหารระดับคณะ 
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ภาคผนวก ข  

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหนวยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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ภาพบรรยากาศการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน ประจาํปการศึกษา 2558 
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