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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดท ารายงานประจ าปีที่รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศกึษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร และระดับหนว่ยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีที่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับนี้จะสะท้อน  

ผลการด าเนนิงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนน าไป

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่น 

แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนส าเร็จไปได้ดว้ยดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาใหม่ เพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองความต้องการ   

ของผู้ประกอบการและสังคม จึงท าให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัย มีความแตกต่างไปจากหลักสูตร   

ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการสอนในระดับ

ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีพันธกิจ คือ “ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้งานวิจัย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 

 จากการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558  

ได้ประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ  

จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51–2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนนิงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนนิงานระดับดมีาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
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 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

 (5.00) 

5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(4.00) 

- 4.00 การด าเนนิงานระดับด ี

4 1 - 4.1 

 (4.00) 

- 4.00 การด าเนนิงานระดับด ี

5 2 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับมาก 

รวม 13 4 7 2  

คะแนนเฉลี่ย 1.74 4.14 3.99 3.38 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

ผลการประเมนิ การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

การด าเนินงาน 

ระดับดี 

การด าเนินงาน 

ระดับดี 
 

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนน เฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 
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คะแนน ระดับคุณภาพระดับพอใช้ จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 

(Output) ได้ดังนี ้

  ปัจจัยน าเข้า (Input) คะแนนเฉลี่ย 1.74 ระดับคุรภาพต้องปรับปรุง 

กระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 4.14 ระดับคุณภาพดี 

ผลลัพธ์ (Output) คะแนนเฉลี่ย 3.99 ระดับคุณภาพดี    
 

 จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนา จากทุกองค์ประกอบส าหรับการปรับปรุงการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้

มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ ามีสัดส่วนสูงกว่าเกณฑ ์

(44.97:1) 

2. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการนอ้ย 

3. การประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ และการประเมินความส าเร็จ

ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษายังไม่ตอบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของแผนงาน/โครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรทบทวนและหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ ์(25:1) 

2. วิทยาลัยควรก าหนดระยะเวลาในการเพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการในค่าระดับที่สูงขึ้ น เพื่อเตรียม

ความพรอ้มในการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ปีพ.ศ. 2558 

3. วิทยาลัยควรมีระบบการประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 

และควรมีระบบการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์

อย่างชัดเจนของแผนงาน/โครงการและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามประเด็นที่เหมาะสม 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีค่าระดับคุณภาพที่สูง

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศนค์วามเป็นสากล 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยน ามาอ้างอิงใช้ ยังเป็นเพียงการ

เก็บข้อมูลผลการท าวิจัยในแต่ละปีมากกว่าสารสนเทศที่ใช้เพื่อประโยชน์ของการวางแผนและ

พัฒนาการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจั ย 

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัย และพันธกิจที่

เกี่ยวข้อง (อาทิ การบริหารงบประมาณวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนางานวิจัยที่มี

ผลกระทบสูง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เป็นเชิงปริมาณตามกรอบของงานแผน ท าให้การ

ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคมไม่ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่วิทยาลัยระบุไว้

ในแผนและโครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตอบวัตถุประสงค์เชิง

คุณภาพของแผนและโครงการบริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอนและการ

พัฒนาชุมชน/สังคมรวมถึงน าผลประเมินมาพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เป็นเชิงปริมาณตามกรอบของงานแผน การ

ประเมินความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่วิทยาลัย

ระบุไว้ในแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบ

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยค านึงถึงจุดเน้น

เฉพาะของวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรเพื่อให้สามารถส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

หลักสูตรที่คล้ายคลึงกันเพื่อหาแนวทางในการแข่งขัน 
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ส่วนที่ 1 

บริบทหน่วยงาน 

 
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซต์

วิทยาลัย คอื www.cls.ssru.ac.th  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก     

ซึ่งถอืว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วน

ของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหนว่ยงานเทยีบเทา่คณะ อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็นอิสระความคล่องตัวสูง    

และมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่    

ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ ์ 

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ ตอบสนองและทันต่อ    

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการ

ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  อีกทั้ง

เรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อ  

สถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ       

ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสรา้งความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการท างาน

หลังจบการศึกษา  

ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงานมา

ประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ท าให้ วิทยาลัยฯสามารถรับ

นักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศให้กับ

บัณฑิตเพื่อน าความรู้ ความสมารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่าง

สมบูรณ ์   
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้หมายและวัตถุประสงค์ 

เสาหลัก (Pillar)  

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

วิสัยทัศน์   

ผู้น าเรื่องโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งคน้คว้าระดับสากล พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ        

พันธกจิ 

ผลิตบัณฑิตที่เนน้องคค์วามรูสู้่งานวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ด้านการปฏบิัติงาน 

 นโยบายด้านการปฏิบัติงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ โดยมุ่งเน้นความส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. การให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้ใช้บริการ (Customer Oriented) มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการ

ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้  การให้บริการด้วยความเต็มใจที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของ

ลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ทั้งนีเ้พื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

2. การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) มุ่งเน้นการพัฒนา

ด้านทักษะและการให้ความรู้แก่ผูใ้ช้บริการ  โดยการอบรม และการพัฒนาด้านการจัดการองคค์วามรู้  เพื่อให้

ผู้ใชง้านสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ และแกไ้ขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

3. การให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Employees Innovation) ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเขน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การด าเนินการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลการด าเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล 

  

ด้านการบริหาร 

1. มีระบบการบริหารที่ชัดเจนสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศ  

2. มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่

กับหลักขององคก์รแห่งการเรียนรู ้   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. สรา้งกลไกที่สนับสนุนให้เกดิความคล่องตัวในการบรหิาร  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบรกิาร 

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรภายในให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
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7. พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

8. ส่งเสรมิและผลักดันให้มีการสร้าง และด าเนินกจิกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื่อสรา้งความร่วมมือทางวิชาการและกอ่ให้เกดิรายได้ 

 

   ด้านการประกนัคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารการจัดการ

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

2. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในทุกกิจกรรมที่ท า  

3. ให้ความรู้ และความคิดเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ดี (good practices) แกบุ่คลากร 

4. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ P D C A (Plan Do Check Action)  

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ 

และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2. ส่งเสรมิให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ รวมทั้งส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒทิี่สูงขึน้ และมีความกา้วหน้าในสายงาน 

3. สนับสนุนให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ เพื่อให้เกดิการพัฒนา

วิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 

5. สรา้งวัฒนธรรมขององคก์รให้เกดิคุณภาพชวีิต และความสมดุลระหว่างชีวติกับการท างาน 

6. สรา้งแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วทิยาลัยตามความเหมาะสม  

7. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรู้

ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณตาม

วิชาชีพ 

8. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  

 

ด้านเทคโนโลย ี

1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อ

สรา้งระบบฐานข้อมูลที่สามารถเอือ้ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (DSS)  

3. ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ต้องเป็น Single Data มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ และทันสมัยเป็น

ปัจจุบนั  
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ด้านการศึกษา 

1. มีการจัดท าหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือใน

การรา่งหลักสูตรทัง้จากภาคอุตสาหกรรมและองคก์ารวิชาชีพ 

2. มีการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของส านักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการปรับปรุง

หลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก 

3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้ได้

นักศึกษาที่มีคุณภาพ และความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆจรงิ 

4. พัฒนาบัณฑติของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้เป็นไป

ตามคุณลักษณะที่พงึประสงค ์ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา ภาษา และ

เน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑติศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการทบทวน

เนือ้หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อน าผลไป

พัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ 

งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนโดย

ความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ 

8. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่กอ่ให้เกดิการพัฒนาผู้เรยีนเป็นหลัก 

9. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ด้านแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ด้านการวิจัย 

1. จัดท าแผนการบรหิารงานวิจัยและงานสรา้งสรรคเ์พื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวิทยาลัยและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรช์าติ และเหมาะกับสภาพชุมชน ท้องถิ่นปัจจุบัน 

2. มุ่งพัฒนาการวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ใหม่ เพิ่มคุณค่าและมูลคา่ รวมถงึการแก้ปัญหาสังคม 

3. ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและการแขง่ขันประเทศ 

4. พัฒนาสร้างงานวิจัย เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการชุมชน การส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาสู่ เชงิพาณิชย์ และยกคุณภาพชวีิตของชุมชนและท้องถิ่น 

5. พัฒนาระบบและกลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยออกไปสู่องค์กรภายนอก คือภาค

ประชาชน องคก์รภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

6. พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการวิจัยให้ด าเนินไปตามแผน พร้อมทั้งสนับสนุน

ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์

ความรู้ใหม่ 
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7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรม การลงทุนเพื่อการวจิัยรว่มกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึน้ 

8. สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยให้เป็นแหล่งสืบค้นในการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และ

จัดหาทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแหล่งทุนในการท าวิจัย 
 

ด้านการบริการวชิาการ 

1. มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่ต้องการบรกิารวิชาการ  

2. มีระบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวชิาการที่ชัดเจน 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผลการด าเนินการตามแผนไปพิจารณา 

ปรับปรุง บูรณาการเช่ือมโยงเข้ากับภารกิจอื่น ๆ 

4. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการระยะสั้น ระยะ

ปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก 

5. การให้ชุมชนได้มีส่วนรว่มในการก าหนดบทบาทและทิศทาง ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการน าไปสู่

การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกจิชุมชนสู่ความพอเพยีงอย่างยั่งยืน 

6. เช่ือมโยงบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวชิาการเพื่อชุมชน และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากชุมชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

7. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ ทักษะ ประสบการณใ์ห้กับคณาจารย์ 

8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและน ามาใช้

วางแผนในการบรกิารวิชาการต่อไป 
 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการ

ด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

2. สืบสานและส่งเสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคาความส านึกความภูมิใจอนุรักษและ 

ถายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ  

3. สงเสริมใหมีการจัดกจิกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยแก นักศึกษา

ของวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ทุกระดับ ทุกช้ันป รวมถงึการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสาน

และควบคูไปกับวถิกีารท างานของกลุมบุคลากรในวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อ

ปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทยอย่างสม่ าเสมอ 

4. ปลูกฝังและสรา้งคา่นิยมความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยเข้าไป

สอดแทรกในกจิกรรมการเรียนการสอนและกระบวนงานตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
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ด้านการบริหารการจัดหารายได้สู่องค์กร 

1. มีการบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรมากขึ้นจาก

การหารายได้เป็นของตนเอง 

2. แสวงหาแหล่งทุนและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชนมีความมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน 

3. พัฒนาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพให้พรอ้มเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านภาษา และวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี ่1  ความเขม้แขง็ทางการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การรเิร่ิมและสรา้งงานวิจยัในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งเครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององคก์รและการสื่อสารสู่สงัคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน กา้วไกลสู่อาเซยีนและสากล (PBL) 

เป้าประสงค ์

1.1 วิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินงานตามภารกิจจากบุคลากร 

1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย 

1.4 วิทยาลัยมีการบรหิารที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ 

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจรยิธรรม 

1.6 วิทยาลัยได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

1.7 บุคลกรของวิทยาลัยมีความผาสุกจากการปฏิบัติงาน 

2.1 ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2.2 ศูนย์การเรยีนรูแ้ละบรกิารวิชาการของสังคม 

2.3 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

2.4 ผลงานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

2.5 งานวิจัยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิร่ิมสรา้งสรรคก์ารวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สรา้งและพัฒนาเครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพทัง้ภายในและต่างประเทศ 

3.2 เครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจในการด าเนินกจิกรรมร่วมกัน 

3.3 วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 บุคลากรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและถา่ยทอดองคค์วามรู้สู่เครือข่าย 

4.1 วิทยาลัยเป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

4.2 สังคมรับรู้ภาพลักษณข์องวิทยาลัย 
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4.3 มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิภาพลักษณอ์ย่างเป็นระบบ 

4.4 บุคลากรมีมุมมองทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัย 

4.5 มีกิจกรรม/โครงการที่มุ่งส่งเสรมิ ท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุคลากร คณาจารย์ และ

นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 

5.1 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.2 บัณฑติของวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้จริง 

5.3 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณข์องวิทยาลัยฯ 

5.5 บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 

5.6 มีการปรับหลักสูตรการเรยีนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับการจา้งแรงงาน 
 

1.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart) 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบนั 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

1. อาจารย์คมสัน  โสมณวตัร  คณบดีวทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน   รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

3. อาจารย์วิริยา  บุญมาเลิศ  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด  รองคณบดีฝา่ยวิจยั 

5. อาจารยศ์ุภมติร  ศรีสวัสดิ ์  รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

6. อาจารย์ธันย ์  ชัยทร   รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

7. นางสาวสุนทร ี  พัชรประทีป  หัวหน้าส านักงาน 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

1. อาจารย์คมสัน  โสมณวตัร  ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน   รองประธาน 

3. อาจารย์วิริยา  บุญมาเลิศ  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด  กรรมการ 

5. อาจารยศ์ุภมติร  ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 

6. อาจารย์ธันย ์  ชัยทร   กรรมการ 

7. นางสาวสุนทร ี  พัชรประทีป  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวพรพมิล  มนตรวีัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาววนัทนีย์  เมฆวิไล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบนั 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย  ประธานกรรมการ 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ทวีศกัดิ์ เทพพทิักษ์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก)  

3. นายจ าเรียง วัยวัฒน์    กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก)  

4. นายโยธนิ ด าเนนิชาญวนิชย์   กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก)  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์ีระดา ภิญโญ   กรรมการ 

(ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลยั)  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิยา เมฆข า  กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลยั)  
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7. อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ    กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนบริหารวทิยาลยั)  

8. อาจารยอ์นุช นามภิญโญ    กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 

9. อาจารย์คมสัน  โสมณวัตร    กรรมการและเลขานุการ 

คณบดีวทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10. นางสาวสนุทร ีพัชรประทปี   ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา           

มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท  

1 หลักสูตร รายละเอียดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตร(ีหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ) 

- สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์   2554 

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี   2554 

- สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก   2554 

- สาขาวิชาการบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร   2556 

- สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนสากล   2556 

- สาขาวิชาการจดัการขนสง่   2557 

ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

- สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์   2555 
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1.6 จ านวนนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา มีจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,548 คน รายละเอียดดงัตาราง 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวมทั้งสิ้น 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต) 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์ 426 62 488 
- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี 423 - 423 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 235 110 345 
- สาขาวิชาการบริหารจัดการเครอืขา่ยร้านอาหาร 92 - 92 
- สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล 13 - 13 
- สาขาวิชาการจัดการขนส่ง 181 - 181 

รวมระดบัปริญญาตร ี 1,370 172 1,542 
ระดับบณัฑิตศึกษา (หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต) 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชนเชงิยุทธศาสตร์ - 6 6 

รวมระดบัปริญญาโท - 6 6 

รวมทั้งสิ้น 1,370 178 1,548 

 
1.7 จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากร 
แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2558 

หน่วยงาน 
วุฒิการศกึษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน - 31.5 5.5 37 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 31 เดอืนกรกฎาคม 2559 
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยป์ระจ าจะนับตามระยะเวลาการปฏบัิตงิาน ดังนี ้

1)  ปฏบัิตงิานตัง้แต ่9 เดือนขึ้นไป นับ 1 คน 
2)  ปฏบัิตงิานตัง้แต ่6 เดือนขึ้นไป แตไ่มถ่ีง 9 เดอืน นับ 0.5 คน 
3)  ปฏบัิตงิานไม่ถึง 6 เดอืน จะไมน่ับ 

 
แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศกึษา 2558 

ล าดับ รายละเอียด 
ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหนง่ศาสตราจารย์ - - - 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหนง่รองศาสตราจารย์ - - - 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.5 - 0.5 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหนง่อาจารย์ 35.5 1 36.5 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 36 1 37 
แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2559 
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แสดงจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ประจ าปีการศกึษา 2558 

วุฒิการศกึษา 
ประเภท 

รวม 
พนักงานมหาวทิยาลัยประเภทประจ า พนักงานมหาวทิยาลัยประเภทชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 2 2 

ปริญญาตร ี 1 17 18 

ปริญญาโท 2 3 5 

รวมทั้งสิ้น 25 

แหลง่ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2559 
 

1.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณ 
สรุปงบประมาณรายได้ ทีไ่ด้จัดการสรรจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร 20,659,800 28.84 

งบด าเนนิงาน 46,154,000 64.42 

งบการลงทุน 4,830,000 6.74 

งบเงินอุดหนุน - - 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - 

รวมจ านวนเงนิ 71,643800 100.00 
 

สรุปงบประมาณแผ่นดิน ที่ไดร้ับการจัดสรรจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนนิงาน 1,379,200 38.83 

งบการลงทุน 2,172,700 61.17 

งบเงินอุดหนุน - - 

งบรายจ่ายอ่ืนๆ - - 

รวมจ านวนเงนิ 3,551,900 100.00 

1.9 เอกลักษณ์หรอืวัฒนธรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ได้ก าหนดอัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของวทิยาลัย ดังนี ้

อัตลักษณ์  
เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวชิาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

เอกลักษณ์  
ยดึมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองคค์วามรู้สูก่ารปฏบัิต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

 

ค่านิยม 
1. ( W ) Wisdom & Creativity : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์
2. ( H ) Happiness & Loyalty : ความผาสกุและความภักดใีนองค์กร  
3. ( I ) Integration & Collaboration : บูรณาการและความรว่มมือ  
4. ( P) Professionalism : ความเป็นมอือาชพี 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา/ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

หน่วยงาน : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       ภาคการศึกษาที่ 1/2558   ภาคการศึกษาที ่2/2558 

โครงการ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่ต าแหนง่

วชิาการ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าร่วมการพัฒนาสู่

ต าแหน่งวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ใน

ศาสตร์สาขาวิชา เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน

ต่อไป โดยเมื่อวันท่ี 18 – 21 ธันวาคม 2558 กอง

บริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร เพื่อพัฒนาผลงานและเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คร้ังท่ี 

1) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม

การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนท้ังสิ้น 5 

คน ดังนี้  

1. คณบดีคมสัน โสมณวัตร 

2. อาจารย ์ดร.ปรีชา วรารัตนไ์ชย 

3. อาจารย ์ดร.ชัยฤท์ิ ทองรอด 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์

ป ร ะ จ า คณ ะ ท่ี ด า ร ง

ต าแหนง่ทางวิชาการ  

ร้อยละ 22 

(ค านวนคา่รอ้ย

ละของอาจารย์

ประจ าทมีี

ต าแหนง่วชิาการ 

/ จ านวนอาจารย์

ประจ าวิทยาลัย

ท้ังหมด x 100 ) 

 

วทิยาลัยประจ าวิทยาลัย

มีอาจารย์ประจ า ท่ี มี

ต าแหน่งวิชาการ 0.5 

คน ค านวณค่าร้อยละ 

0.5 / 37 x 100  = ร้อย

ละ 1.35 แปลงค่าร้อย

ละเทียบกับคะแนนเต็ม 

5 เท่ากับ 1.35 / 60*5 

= 0.12 คะแนน 

- สรุปโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร เพื่อพัฒนาผลงานและ

เ พิ่ ม ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(คร้ังท่ี 1) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธ

ยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และรายชื่อ

อาจารย์ประจ าผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บันทึกการขอเสนอต าแหน่ง

วชิาการ 
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โครงการ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เอกสารหลักฐาน 

อ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

4. อาจารย ์ดร.เบญจพนธ์ มเีงิน 

5. อาจารย์ดวงใจ จันทร์ดาแสง โดยการเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ท้ังหมดอยู่

ระหวา่งกรรมการพจิารณาผลงาน 

โครงการเตรียมความ

พร้อมการจัดประชุม

น า เสนอผลงานทาง

วิ ช า ก า ร  ร ะ ดั บ

นานาชาติ 

โครงการเตรียมการจัดประชุมน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการระดับนานาชาติ  

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงาน

วิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 20 

(ค านวนคา่รอ้ย

ละของผลรวม

ถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานทาง

วชิาการ / จ านวน

อาจารย์ประจ า

วทิยาลัยท้ังหมด 

x 100 ) 

 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย

มคี่าผลรวมถ่วงน้ าหนัก

ของผลงานทางวิชาการ 

12.40 / 36 = ร้อยละ 

34.45แปลงค่าร้อยละ

เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

เท่ากับ 

34.45 / 20 x 5  

= 8.62 เทียบเท่ากับ 

5.00 คะแนน 

- รายงานผลการด าเนนิโครงการ

เตรียมการจัดประชุมน าเสนอ

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ

นานาชาต ิณ ประเทศนิวซีแลนด ์

โครงการเป็นเจ้าภาพ

จัดงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

โครงการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

- รายงานผลการด าเนนิโครงการ

เ ป็ น เ จ้ า ภ าพจั ด ง านประ ชุ ม

วิชาการระดับนานาชาติ ณ 

ประเทศนิวซีแลนด ์

- เล่ม Proceeding การน าเสอ

ผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศ

นวิซีแลนด ์

 

ผู้รายงาน : อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ ์

 ต าแหน่ง : รองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

 

ผู้ตรวจสอบรายงาน : อาจารย์คมสัน  โสมณวัตร 

ต าแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 10 เดือน) 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2558 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค ์: 1.1  วทิยาลัยได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการด าเนนิงานตามภารกิจจากบุคลากร 

1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและ

ไวว้างใจของบุคลากรในการ

ด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลัย*1 

ระดับ

คะแนน

ความ

เชื่อม่ัน 

4.67 ≥ 4.51 4.88 5.0000 

เป้าประสงคห์น่วยงาน : 1.2 นักศกึษามคีวามพึงพอใจในการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 

1.2.1 ระดับความพึงพอใจ

ขอ งนั กศึ กษ าต่ อ ร ะบบ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ 

- ≥ 3.51 4.16  5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การริเร่ิมและสร้างงานวจิัยในระดับสากล 

เป้าประสงค ์: 2.1 ผลงานวจิัยได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

น า น า ช า ติ ต่ อ อ า จ า ร ย์

ประจ าและ/หรือนักวิจัย

ประจ า*3 

- ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 13.33 20 45.45 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.2 ศูนยก์ารเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 

2.2.2 จ านวนฐานความรู้/

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ น       

ใ น แหล่ ง เ รี ย น รู้ บ ริ ก า ร

วชิาการ * 4 

จ านวน

ฐานความรู้/

องคค์วามรู้ 

1 1 1 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2558 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เป้าประสงค์ : 2.3 วทิยาลัยมงีานวจิัยท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของแหลง่ทุน 

2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย

ห รืองานส ร้ า งสรรค์ ต่ อ

อาจารย์ประจ า/หรือนักวจิัย  

- ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

บาท 54,275.39 ≥ 25,000 146,528.13 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.4 ผลงานวจิัยมกีารน าไปใช้ประโยชน ์

2.4.1 ร้อยละของการน า

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใชป้ระโยชน์ 

ร้อยละ 36.36 37.00 45.45 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างเครอืขา่ยวิชาการและวิชาชพี 

เป้าประสงค์: 3.1 สร้างและพัฒนาเครอืขา่ยวชิาการและวิชาชพีท้ังภายในและต่างประเทศ 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ี

มผีลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย* 5 

ร้อยละ - 60.00 80.00 5.0000 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ - 5 4 4.0000 

เป้าประสงค ์: 3.2 เครอืขา่ยวชิาการและวิชาชพีมคีวามพงึพอใจในการด าเนินกจิกรรมร่วมกัน 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของเครือข่าย ท่ีมีต่อการ

ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ 

- ≥ 3.51 2.38 3.1912 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององคก์รและการสื่อสารสู่สังคม 

เป้าประสงค์ : 4.1 วทิยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด า เนินการตาม

แ ผ น ก า ร จั ด อั น ดั บ

มหาวทิยาลัย  

ร้อยละ

เฉลี่ย 

20.00 100 90.91 4.0910 

4.1.2 ระดับความส าเร็จของ

การด าเนนิการตามเกณฑ์ 

QS * 7 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 4 4.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด 
ผลปี 

2558 

ประจ าปงีบประมาณ 2559 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

เป้าประสงค์ : 4.2 สังคมรับรู้ภาพลักษณข์องวิทยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้

ภ า พ ลั ก ษณ์  แ ล ะ ก า ร

ให้บริการของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ - 60.00 89.60 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน กา้วไกลสูอ่าเซียนและสากล (PBL) 

เป้าประสงค์ : 5.1 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*9 

ระดับ

คะแนน

คุณภาพ 

4.31 ≥ 4.51 4.00 2.9600 

เป้าประสงคห์น่วยงาน : 5.2 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมคีวามรู้ความสามารถและปฏบัิตงิานได้จริง 

5.2.1 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าและ

การประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 92.95 ≥ 90.00 60.63 2.0630 

5.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรี ท่ี ได้งานตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 67.59 ≥ 80.00 66.93 3.6930 

เป้าประสงคห์น่วยงาน : 5.4 นักศกึษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

5.4.1 ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา* 10 

ระดับ

คะแนน

ความพงึ

พอใจ 

4.18 ≥ 4.25 4.12 

 

 

4.2703 

  4.3100   4.2526 

 

หมายเหตุ : * หมายถงึ ตัวช้ีวดัท่ีส าคัญ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด จากผลการด าเนินงาน      

โดยภาพรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2558 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 รอบ 10 เดือน) ซึ่งมีตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชีว้ัด 

คิดเป็นร้อยละ 50.00 และตัวชี้วัดที่ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 

2559 จ านวน 8 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 50.00 ผลการด าเนินงานภาพรวมเท่ากับ 4.2526 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

รายละเอียดดังนี้ 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 ความเข้มแข็งทางการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล มีตัวชีว้ัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด 
มีผลการด าเนินงานเทา่กับ 5.0000 คะแนน อยู่ในระดับดีเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่มและสร้างงานวิจัยในระดับสากล มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด มีผล   
การด าเนินงานเทา่กับ 5.0000 คะแนน อยู่ในระดับดีเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด มีผล          

การด าเนินงานเทา่กับ 4.2978 คะแนน อยู่ในระดับดีเย่ียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารสู่สังคม มีตัวชี้วัดทั้งหมด      

3 ตัวชีว้ัด มีผลการด าเนินงานเทา่กับ 4.2728 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล (PBL)            
มีตัวชีว้ัดทั้งหมด 4 ตัวชีว้ัด มีผลการด าเนินงานเทา่กับ 3.2711 คะแนน อยู่ในระดับดี  



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 
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ส่วนที่ 3 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศกึษา 2558 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม       

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียน  

การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้ น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้า  

ที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร       

มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง      

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมต่้องน าคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชีน้ี้ แต่ตอ้งรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชีน้ีใ้ห้ครบถว้น 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน  

หลักสูตร                    

    สาขาวิชา 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด

โดย สกอ. (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมินของ

หลักสูตร 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ผ่าน 3.35 

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี ผ่าน 3.25 

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก ผ่าน 2.83 

สาขาวิชาการบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร ผ่าน 3.02 

สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนสากล ผ่าน 2.97 

สาขาวิชาการจดัการการขนสง่ ผ่าน 2.70 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

เชิงยุทธศาสตร ์
ผ่าน 2.75 

ผลรวม ผ่าน 7 หลักสูตร 20.87 / 7 = 2.98 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่คณะรับผดิชอบ 
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การค านวณผลการด าเนินงาน 

  

คะแนนทีไ่ด ้=  

 

 

= 2.98 คะแนน   

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด า เนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            

ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย

ด าเนินการเปดิการเรียนการสอนทั้งหมด 7 หลักสูตร คอื ระดับปรญิญาตร ี6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 

1 หลักสูตร จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ทั้งหมดจ านวน 7 หลักสูตร โดยมีผลรวมค่าคะแนนประเมินเฉลี่ยของทุกหลักสูตร เท่ากับ 

2.98 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ีประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.1-03 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.1-04 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ  

สาขาวิชาการบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร ประจ าปกีารศึกษา 2558 

IQA1.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนสากล ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.1-06 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาวิชาการจดัการการขนสง่ ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.1-07 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกจิ 

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร ์ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร (20.84) 

 
จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่คณะรับผดิชอบ (7) 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
22 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

3.10 คะแนน 2.98 คะแนน 2.98 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยแผนงานประกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
23 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 

สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒิ

ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ

หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก                

เปน็คะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เปน็ 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ = 

 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา

ภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา

วิชาชีพมีคุณวุฒอิื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการ

นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 

5 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
24 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ท้ังหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 31.5 5.5 37 14.87 

รวมท้ังหมด - 31.5 5.5 37 14.87 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ม ี      

วุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2556 -2558 

ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2556 2557 

2558 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก - 1 5.5 - 5.5 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาโท - 26 30.5 1 31.5 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาตรี - - - - - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 
- 27 36 1 37 

5 คดิเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก 
- 3.70 5.5 / 37 * 100 = 14.87 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก เทา่กับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (5.5) 
x 100 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (37) 

    = รอ้ยละ 14.87 

 

 

 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
25 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก (14.87) 
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 (40) 

    = 1.86 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการเปดิการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยมีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 37 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 ซึ่งวิทยาลัย   

อยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น คะแนน

เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ    

รอ้ยละ 14.87 แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ เท่ากับ 1.86 คะแนน  

ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์คมสัน โสมณวตัร ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2560 

2. อาจารย์วริยิา บุญมาเลิศ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2560 

3. อาจารยธ์ันย์ ชัยทร ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 

2560 

4. อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒธินาภมูิ ก าลังศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจสิติกส์และ

วิศวกรรม(หลักสูตรนานาชาต)ิ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
26 

 

ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

5. อาจารยธ์นะสาร พานิชยากรณ์ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2560 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.2-01 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจากกองบริหาร  

งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ เดือน กรกฎาคม 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 14.87 1.86 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
27 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่าง

ตอ่เนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการเปน็สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 
 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
36.5 0.5 - - 0.5 37 1.35 

รวมท้ังหมด 36.5 0.5 - - 0.5 37 1.35 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
28 

 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2556 2557 

2558 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่ง

ศาสตราจารย ์
- 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่ง

รองศาสตราจารย ์
- 0 0 0 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- 0 0.5 0 0.5 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่ง

อาจารย ์
- 27 35.5 1 36.5 

5 รวมอาจารยป์ระจ าท่ีปฏบิัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ่ 
- 27 36 1 37 

6 รวมอาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทาง

วิชาการ 
- 0 0.5 

7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์

ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ 
- 0 0.5 / 37 * 100 = 1.35 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (0.5) 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (37) 

     = รอ้ยละ 1.35 

 

แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เทา่กับ  

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (1.35) 
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = 0.11 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการเปดิการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยมีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 37 คน มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 1.35           

ซึ่งวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ เทา่กับร้อยละ 1.35 แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ เท่ากับ 0.11 คะแนน 

ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย์คมสัน โสมณวตัร อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

2. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ทองรอด อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

3. อาจารย ์ดร.ปรชีา วรารัตน์ไชย อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

4. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

5. อาจารยด์วงใจ จนัทรด์าแสง อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.3-01 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจากกองบริหาร    

งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ เดือน กรกฎาคม 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

รอ้ยละ 22 ร้อยละ 1.35 0.11 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมี

ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต

บัณฑติ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เป็นคะแนน 5  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา

ค่า ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ

แตกต่างมา พิจารณาดังนี้  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ รอ้ยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ

หลักสูตรนั้น ๆ 

 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ทุกรายวิชาตลอดปี

การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ

ค านวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จ านวนหน่วยกติของวิชาที่ i 
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2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) =  

 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเทา่ในระดับบัณฑติศึกษาให้เปน็ระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.ก ลุ่ ม ส า ข า วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ีFTES ระดับบัณฑติศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(2 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

 

สัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปา่ไมแ้ละประมง  20:1 

6. บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจติรศลิป์และประยุกต์ศลิป 8:1 

10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จ านวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้น ๆ 
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สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นคา่รอ้ยละ ตามสูตร 

 

2) น าคา่รอ้ยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) ค่ารอ้ยละทีน่้อยกวา่หรือเทา่กับร้อยละ 0 คดิเปน็ 5 คะแนน 

2.2) คา่รอ้ยละทีม่ากกว่าหรอืเทา่กับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่ารอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ใหน้ ามาคดิคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  =                                                    

 

 

ผลการด าเนนิงานการค านวณค่า FTES ของคณะ/วทิยาลัย    

วิทยาลัย ระดับปริญญา 
ค่า FTES รวม 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

วิทยาลัย โลจิสติกส์และ   

ซัพพลายเชน 

ระดับปรญิญาตร ี 1,497.65 117.55 1,615.2 

ระดับปรญิญาโท - 3.60 3.60 

ระดับปรญิญาเอก - - - 

รวม 1,497.65 121.15 1,618.8 

  

คา่เฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES          = 1,618.8 : 1 

      จ านวนอาจารย์ประจ า        36  

คา่มาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุ่มสาขาวิชา)             =  44.97 : 1 

 

 

 

 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ – สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 

100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 - 
คา่รอ้ยละที่ค านวณได้จาก 2.3 

 
4 
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การค านวณ   

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 
 

= รอ้ยละ 79.88 

2) น าคา่รอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) คา่รอ้ยละที่น้อยกวา่หรือเทียบเท่ากับรอ้ยละ 0  คดิเป็น 5 คะแนน 

  2.2) คา่รอ้ยละที่มากกว่าหรอืเทียบเทา่กับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

  2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 10 แต่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ให้น ามาคดิคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  = 
     

ซึ่งผลการค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเปน็คา่รอ้ยละ 79.88 คดิเป็น

คะแนนตามสตูร ได้เทา่กับ 0 คะแนน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากผล

ด าเนินงานการค านวณค่า FTES วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เทา่กับ 

44.97 : 1 ดังนั้น เมื่อค านวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 79.88 ซึ่งค่าร้อยละที่

มากกว่าร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA1.4-01 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี

การศึกษา 2558 จากกองบรกิารการศึกษา ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 79.88 0 คะแนน  ไม่บรรลุ 
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานวิชาการ 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ (44.97) – สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (25) X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (25) 

5 - 
 (คา่รอ้ยละที่ค านวณได้จาก 2.3) (...) 

 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   : การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์           

กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชวีิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 

ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อ

การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่

ผูร้ับบริการอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในคณะ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

แก่นักศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยด าเนินการตามคู่มือระบบอาจารย์ 

ที่ปรึกษา ระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2) จัดท าตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อขอค าแนะน าในเรื่องต่างๆ 

อาทิเช่น เรื่องการศึกษา ค่าเล่าเรียน ปัญหายาเสพติด รวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลนักศึกษา ให้ค าปรึกษา

ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา และมีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน 

ทีใ่ห้บริการ อาทิเช่น ทุนกูย้ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ ข้อมูลแหล่งาน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

เพื่อแนะน าวิทยาลัย อาจารย์ รวมถงึช่องทางที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ข้อมูล

ทุนการศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA1.5-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 528/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน 

IQA1.5-1-02 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-03 ตารางการเขา้พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

IQA1.5-1-04 ช่องทางการให้ค าปรกึษา  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการมีการให้บริการข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บรกิารกจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แกน่ักศึกษา ดังนี้ 

1) ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บริการกจิกรรมพิเศษนอกหลักสตูร 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กจิกรรม ช่องทางการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยหอการค้า จัดงานโลจิสสัมพันธ์คร้ังท่ี 8 

เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้

ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ แ ก่

นักศึกษา โดยมีการจัดการ

แข่ ง ขั นผลงานวิ ช าการ 

รวมท้ังมจีัดการแข่งขันกีฬา  

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- เว็บไซตว์ทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

- Facebook วิ ท ย า ลั ย 

โลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

มูลนธิิเยาวชนสัมพันธ์

นานาชาติ 

แนะน าโครงการการจัดงาน

ค่ายเยาวชนนานาชาติ 2016 

TYF World Culture Camp 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ 

สมาคมผู้ รับจัดการขนส่ง

สิ นค้ า ระหว่ า งประ เทศ 

(TIFFA) 

จัดอบรมหลักสูตร ธุรกิจการ

ขนส่งและการค้าระหว่าง

ประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้

ด้านโลจิสตกิส์ 

ส า นั ก โ ล จิ ส ติ ก ส์  ก รม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมอืงแร่ 

จัดงานสัมมนา Industrial 

Supply Chain Logistics 

Conference 2016  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

2) ข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารแหล่งงานทั้งเตม็เวลาและนอกเวลา 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กจิกรรม ประเภทงาน ช่องทางการสื่อสาร 

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน 

ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

เข้าเป็นราชการ ประจ าป ี

2559 จ านวน 48 อัตรา 

Full Time - Facebook วทิยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับรับสมัครลูกจ้าง

คราว เพื่อบันทึกข้อมูล

และงานอื่ นๆ ท่ี ได้ รั บ

มอบหมาย 

Full Time 

บริษัท เอเชียน มา

รีน เซอร์วิสส์ จ ากัด 

(มหาชน) 

รับสมัคร ต าแหน่งงาน

หลายอั ต ร า  ซึ่ ง เ ป็ น 

ผู้ด าเนินธุรกิจด้านการ

ต่อเรือ และซ่อมเรือ ท่ี

ได้รับการยอมรับ ท้ังใน

และตา่งประเทศ 

Full Time 

JOBBKK.COM บริษัทจัดหางาน สมัคร

งาน ท่ีรวบรวมแหล่งงาน 

ท้ั ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ

ภ า ค เ อ ก ช น  โ ด ย

วิ ท ย า ลั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์

และซั พพลาย เชนได้

ร่วมกับ JOBBKK จัด

โค ร งก า รจั ดก า รหา

จัดหางานและฝึกอบรม

อ า ชี พ  ณ  วิ ท ย า ลั ย 

โลจิสติกส์และซัพพลาย

เ ช น  เ มื่ อ วั น ท่ี  7 

มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  ณ 

วิ ท ย า ลั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์

แ ล ะ ซั พ พ ล า ย เ ช น 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

ส ว น สุ นั น ท า  ศู น ย์

ก า ร ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด

นครปฐม 

Full Time 

Part Time 

- Facebook วทิยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- โครงการจัดการหา

จัดหางานและฝึกอบรม

อ า ชี พ  ป ร ะ จ า ปี

การศกึษา 2558 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-2-01 หนังสือภายนอก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการโลจิสติกส์สัมพันธ์ คร้ังที่ 8 

IQA1.5-2-02 หนังสือภายนอก มูลนธิิเยาวชนสมัพันธน์านาชาติ 

IQA1.5-2-03 เอกสารประชาสัมพันธ์ส านักโลจิสติกส์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร ่

IQA1.5-2-04 ช่องทางการประชาสัมพันธ์กจิกรรมพิเศษนอกหลักสตูร 

IQA1.5-2-05 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา 

IQA1.5-2-06 สรุปรายงานผลการด าเนนิงานโครงการบรกิารจัดหางานและฝึกอบรม

อาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิชาการมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอ้มให้กับนักศึกษาส าหรับการท างานในสถานประกอบการณ์ เมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนี ้

1. จัดโครงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 12-14 

ธันวาคม 2558 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้

นักศึกษาได้มีโอกาสน าความรูท้ี่ได้จากทฤษฎีไปปฏิบัติในสถานการณ์จรงิ  2) เตรียมความ

พร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานโดยตรง มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4) ฝึก

ทักษะในงานอาชีพตามสถานการณ์ที่เป็นจริงในสถานประกอบการ สามาถรถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ จ านวน 379 คน  

2. จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการท างานด้านโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 6-21 

กรกฎาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกช้ันปี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การใช้งาน

เบื้องต้น Microsoft Excel 2) การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel โดยมีนักศึกษาเข้ารว่มโครงการ 

จ านวน 475 คน 

3. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึง

แนวทางต่างๆ หลังจากจบการศึกษาและมีความพรอ้มในการท างาน 2) นักศึกษาที่ก าลังจะ

ส าเร็จศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 3) มีโอกาสพัฒนา

บุคลิกภาพให้พรอ้มในการเข้าสู่โลกของงาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการท างานได้

อย่างเหมาะสม 4) ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อสถาบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ จ านวน 427 คน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างมืออาชีพ 
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IQA1.5-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการ

ท างานด้านโลจิสติกส์ 

IQA1.5-3-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการประเมินคุณภาพของการจัด

กจิกรรมและการจัดบรกิาร ทั้ง 3 ด้าน สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (คา่เฉลี่ย 4.71) 

2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (คา่เฉลี่ย 4.62) 

3) ด้านการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 

4.68) 

รายการหลักฐาน IQA1.5-4-01 แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ  

IQA1.5-4-02 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบรกิาร 3 ด้าน ภาคเรยีนที่ 2/2558 ประจ าปีการศึกษา 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้มูล  

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินผลคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการจัดบรกิาร ทั้ง 3 ด้าน ทุกภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558 มีผล

การประเมิน ดังนี้  

ด้านการบรกิาร ผลประเมิน 

ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศกึษา 

4.06 
 

ด้านการบริการขอ้มูลข่าวสารแก่นักศึกษา 4.03 
ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

แก่นักศึกษา 

4.42 
 

 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน วิเคราะห์ผลการประเมินการจัดให้บริการ ทั้ง 3 

ด้าน พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้าย

ส านักงานมาประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้การสื่อสารข้อมูล การ

ประสานงานต่างๆ ยังไมม่ีความชัดเจนและครอบคลุม ดังนั้น จึงน าผลประเมินเสนอต่อ
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ที่ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในด้าน

ต่างๆ  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 4 โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดให้มีห้องส าหรับให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา โดยให้ฝ่าย

กจิการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

2) มีการจัดจุดให้บริการ One Stop Service แก่นักศึกษา และมอบหมายให้มี

บุคลากรรับผดิชอบอย่างชัดเจน 

3) มอบหมายให้ฝา่ยกจิการนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

กจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน ให้แก่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่างๆ ได้สื่อสาร

ให้นักศึกษาทราบ 

ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม ในภาค

การศึกษาที่ 2/2558 ส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมและการ

จัดบรกิาร ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึน้ ดังนี้ 

ด้านการบรกิาร ผลประเมนิ  

ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้

ชวีติแก่นักศกึษา 

4.71 

 

ด้านการบริการขอ้มูลข่าวสารแก่นักศึกษา 4.62 

ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ

และวิชาชพีแก่นักศกึษา 

4.68 

 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ในภาคการศึกษาที่ 2/2558  

พบว่า ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมี

คา่เฉลี่ยต่ ากวา่ทุกด้าน มคีา่เฉลี่ย 4.62 น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

และให้ขอ้มูลข่าวสาร ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1) เพิ่มจ านวนข้อมูลให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา อาทิ

เช่น ข้อมูลการท างาน Part Time 

2) ให้ความส าคัญกับช่องทางการสื่อสารแบบ Two way communication เพื่อให้

นักศึกษาสามารถซักถามและให้ข้อเสนอแนะกลับมายังวิทยาลัยได้ อาทิเช่น Line 

Facebook และเว็บไซต์ เป็นต้น 

3) ให้บุคลากรของวิทยาลัยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารอีกหนึ่งชอ่งทาง อาทิเช่น การ

ใช้เวลาในคาบเรียนประชาสัมพันธ์  

4) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท า Line Group / Facebook ประจ ารุ่น เพื่อสะดวกในการ

สื่อสารขอ้มูลที่รวดเร็วเพิ่มขึน้  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

5) ให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจ โดยเพิ่มข้อค าถามในเรื่องของ

ระดับความคาดหวังของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อความคาดหวังของนักศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA1.5-5-01 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร วาระพิจารณา ทบทวนผลการ

ประเมินคุณภาพของการให้บริการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คร้ังที่ 4 

IQA1.5-5-02 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบรกิาร 3 ด้าน ภาคเรยีนที่ 1/2558 ประจ าปีการศึกษา 2558  

IQA1.5-5-03 อ้างอิง IQA1.5-4-02 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัด

กจิกรรมและการจัดบรกิาร 3 ด้าน ภาคเรยีนที่ 2/2558 ประจ าปีการศึกษา 2558  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพศิษย์เก่า อาทิเช่น ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบัน โดยสื่อสารข้อมูลและข่าวสารให้แก่

ศิษย์เกา่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เว็บไซต์วิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th Facebook ศิษย์

เก่า เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศิษย์เกา่ และสื่อโซเชียลส่วนบุคคลของอาจารย์ (Line) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการให้ความรู้แกศ่ิษย์เกา่ ดังนี ้ 

1) จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้ศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกร

สร้างคนดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนา

ความรู้ พัฒนาองคก์รของตน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 50 คน และศิษย์เก่าเข้า

รว่ม จ านวน 10 คน   

2) จัดโครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกช้ันปีและศิษย์เก่า โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานกับสถานประกอบการที่

เหมาะสมกับผู้สมัครงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการสมัครเข้าท างานทั้งในส่วน

ของผู้สมัครการรับเข้าท างานของสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 

356 คน และศิษย์เกา่เข้ารว่ม จ านวน 8 คน   

รายการหลักฐาน IQA1.5-6-01 ช่องทางประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารให้กับศิษย์เกา่ 

IQA1.5-6-02 อ้างอิง IQA1.5-2-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการจัดหา

งานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558  

IQA1.5-6-03 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้ศิษย์เก่า 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 
4 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,6) 
3 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานกจิการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6   : กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้

ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, 

Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหน้ักศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

ด าเนินการจัดประชุมสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 มี

นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของทุกสาขาวิชาเข้าประชุม โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ก าหนดรายละเอียดของการจัดกิจกรรม/

โครงการ  

ฝ่ายกจิการนักศึกษาได้น าเสนอ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2558 เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 

20 สิงหาคม 2558 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.6-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2558 

IQA1.6-1-02 รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา วาระเรื่อง การจัดท าแผนกิจกรรม

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม 2558 

IQA1.6-1-03 ปฏิทนิการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.6-1-04 รายงานประชุมคณะกรรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม 2558  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินมีการจัดกิจกรรมที ่ส ่งเสริม

คุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน โดยมีโครงการทั้งหมด จ านวน 16 โครงการ 

ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีการศึกษา 2558 

2. โครงการไหว้ครู 

3. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ 

4. โครงการศิลปะและวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 

5. โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 2558 

6. โครงการน้อมถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บายศรีสู่

ขวัญ ประจ าปีการศึกษา 2558 

3) ด้านความรู้ จ านวน จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558  

2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับศิษย์เก่า 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการค่ายผู้น านักศึกษาและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2558 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  จ านวน 4 

โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการ CLS Ambassadors Contest  

2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558  

3. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 

4. โครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง ประจ าปีการศึกษา 2558 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการท างานด้านโลจิสติกส์ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ให้กับนักศึกษาในเรื่องการพัฒนานักศึกษาส่งเสริมสุขภาพ บ าเพ็ญประโยชน์ การ

ให้บริการแก่นักศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน  

9 โครงการ ดังนี้ 

1) ประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน 5 

โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการโลจิสติกส์สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   2. โครงการการแข่งขันสุนันทาสามัคคี ประจ าปีการศึกษา 2558 

   3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ CLS ประจ าปีการศึกษา 2558 

   4. โครงการสนับสนุนพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   5. โครงการวอลเลย์บอล Challenge Cup 

2) ประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

    1. โครงการกิจกรรม  5 ส 

    2. โครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม 

    3. โครงการเสรมิสรา้งความเขา้ใจสุขภาวะทางเพศ และการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 

3) ประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการแก่นักศึกษา  จ านวน 1 

โครงการ ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

    1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและชุมชน

และการระดมทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัย 

4) ประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2558 

(เป็นโครงการเดียวกันกับด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ)   

รายการหลักฐาน IQA1.6-2-01 อ้างอิง IQA1.6-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้าน      

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมกีารจัดกจิกรรมในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 มีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 

536 คน โดยรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ให้ความรู้และอธิบายความส าคัญของการประกันคุณภาพ เกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพเก่ียวข้องกับนักศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ทราบ 

รวมถงึข้อมูลและรายละเอียดความส าคัญต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA1.6-3-01 รายงานผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กจิกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกจิกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า 

1) มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 26 โครงการ  

2) มีการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรรลุตามตัวชีว้ัดของโครงการทุกโครงการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิ เคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 2559 พบว่า ควรเพิ่มโครงการที่พัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา 

2558 มีการจัดกจิกรรมเพียง 1 โครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.6-4-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.6-4-02 รายงานผลการด า เนิน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 26 โครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมการสง่เสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา (ค่าเป้าหมาย 4.25) 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

จ านวนรางวัลตามอัตลักษณ์ของ

นักศกึษา (ค่าเป้าหมาย 1 รางวัล) 

นักศึกษาได้รับรางวัลตามอัตลักษณ์ จ านวน 3 

รางวัล ดังนี ้

1) รางวัลประกวดท าแผนธุรกิจคนรุ่นใหม่ใส่ใจ

สังคม เกยีรตบัิตรเหรียญเงิน มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา นักศึกษา คือ นางสาวพรรณธิกา 

วอ่งวุฒิ 

2) รางวัลประกวดท าแผนธุรกิจคนรุ่นใหม่ใส่ใจ

สังคม เกยีรตบัิตรเหรียญเงิน มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา นักศกึษา คือ นางสาวสริิมา รันดาเว 

3) รางวัลประกวดท าแผนธุรกิจคนรุ่นใหม่ใส่ใจ

สังคม เกยีรตบัิตรเหรียญเงิน มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา คือ นายชลิต สุทธิพรทรัพย์ 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

(ค่าเป้าหมาย 3.51) 

นักศกึษาและศิษยเ์ก่า มคีวามพงึพอใจต่อการจัด

กิจกรรม การให้บริการขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
  

รายการหลักฐาน IQA1.6-5-01 อ้างอิง IQA1.6-4-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิเคราะห์ผล

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีผล

การด าเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย ในเรื่องความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา โดยมีประเด็นที่นักศึกษาพึงพอใจระดับน้อย ใน

ประเด็นเรื่องเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมเพียงพอเหมาะสม ดังนั้น ใน 

ปีการศึกษา 2559 จึงวางแนวทางที่จะปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1) จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการให้เพียงพอตามจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดเช่าอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร ประจ า

ส านักงานเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา 

3) ด าเนินการเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร อาทิเช่น การอบรม

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายการหลักฐาน IQA1.6-6-01 รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา วาระเรื่อง การจัดท าแผน

กจิกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 

IQA1.6-6-02 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา

2559 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 
4 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,5) 
3 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานกจิการนักศึกษา 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 

 

จุดเดน่ 

1. วิทยาลัยให้ความส าคัญกับการบรกิารทั้งหมด เช่น การให้ค าปรกึษา และจดับรกิารขอ้มูลให้บริการด้าน

ต่างๆ ตอ่นักศึกษาและศิษย์เกา่อยา่งแท้จรงิ 

2. วิทยาลัยจดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ครบถว้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิ5 ประการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญเอก ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ควรผลักดันและสนับสนุนให้

อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อเร่งส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามปีการศึกษาที่ก าหนด รวมทั้งผลักดันให้อาจารย์ที่มี

คุณวุฒิปรญิญาโทให้ศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 

2. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีค่อนข้างน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด ควร

ด าเนินการเร่งผลักดันให้อาจารย์ที่อายุงานเป็นไปตามเกณฑ์และอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทุกท่าน ด าเนินการ

จัดท าผลงานทางวิชาเพื่อเสนอขอต าแหนางทางวิชาการ 

3. สัดส่วนการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่อาจารย์ประจ า ไม่เปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีพันธกจินีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด

ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้

ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย มีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและ 

มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ชนดิของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่

ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน

ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มกีารด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บรหิารงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้นเพื่อใช้ใน

เรื่องของการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย การรายงาน

ความก้าวหน้า การเบกิจา่ยทุนวิจัย การส่งงานวิจัยและการสรุปรายงาน 

ซึ่งวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน 

ด าเนินการท าผลงานวิจัยตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจด้านการ

วิจัย 

รายการหลักฐาน IQA2.1-1-01 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th 

IQA2.1-1-02 คูม่ือการใช้งานระบบวิจัยออนไลน์ (ส าหรับผู้วจิัย) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA2.1-1-03 เอกสารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยข้อมลูระบบ RIS ของ

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

- กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 

รับเชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์ดังนี้ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน ที่เป็น

หน่วยให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์ห้กับอาจารย์ประจ าและ

บุคลากรของวิทยาลัย 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์คลัง

งานวิจัย (SSRUIR) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสืบค้นข้อมูล เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

3) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพื่ออ านวย

ความสะดวกในการบริหารงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  

ในเรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย 

การส่งงานวิจัยและการสรุปรายงาน รวมถึงการก ากับติดตามสถานการณ์ด าเนินงาน

การวิจัยของบุคลากรทุกทา่น โดยบุคลากรทุกทา่นจะมีการเขา้รหัสเพื่อความปลอดภัย

ในข้อมูลส่วนบุคคล 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 

Wollongong University and University จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 

International Conference on Innovation, Management, and Logistics (ICIML2016) to 

be held during 2 – 4 March, 2016 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อน าเสนอผลงาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 

รายการหลักฐาน IQA2.1-2-01 เอกสารแสดงข้อมูลของสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน 

IQA2.1-2-02 เอกสารระบบคลังข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (SSRUIR) 

IQA2.1-2-03 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th 

IQA2.1-2-04 รายงานผลการด าเนินโครงการการประชุมวิชาการ The International 

Conference on Innovation, Management, and Logistics (ICIML2016) to be held 

during 2 – 4 March, 2016 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 300,000 

บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์ประจ า ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ยื่นข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 267,000 บาท นอกจากนี้อาจารย์ประจ า 

ยังได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และ

ได้รับการสนับสนุน  จ านวน 4 ,421 ,900 บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น จ านวนเง ิน 

4,688,900 บาท  

รายการหลักฐาน IQA2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการ

วิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ 

22 มิถุนายน 2556 

IQA2.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ทุนสนับสนุนการ

วิจัย จากงบประมาณแผ่นดินประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2556  

IQA2.1-3-03 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

2559 (แหล่งเงินทุนภายใน) 

IQA2.1-3-04 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 

2559 (แหล่งเงินทุนภายนอก) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้

อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 3,099,700 บาท โดยใน 

ปีการศึกษา 2558 มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย
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รายงานผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แล ะ  Wollongong University and University The International Conference on 

Innovation, Management, and Logistics (ICIML2016) to be held during 2 – 4 

March, 2016 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ มีอาจารย์ที่เข้าร่วม 17 คน งบประมาณ 678,00 

บาท รวมทั้ง ด าเนินการจัดท าวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อ

เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัย งบประมาณ 291,000 บาท 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์รับทุน

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ของวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุน จ านวน 21 คน 

รายการหลักฐาน IQA2.1-4-01 บันทึกข้อความ ว.ล.ช. 214 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติ

งบประมาณในการไปน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 

IQA2.1-4-02 อ้างอิง IQA2.1-2-04 รายงานผลการด าเนินโครงการการประชุม

วิชาการ The International Conference on Innovation, Management, and Logistics 

(ICIML2016) to be held during 2 – 4 March, 2016 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

IQA2.1-4-03 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาติ  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ทางด้านการวิจัย ดังนี ้ 

1) ส่งเสรมิอาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์

เข้ารว่ม จ านวน 13 คน  

2) ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ 2560 และงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 

มิถุนายน 2559 โดยมีอาจารย์เขา้รว่ม จ านวน 8 คน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสร้างขวัญก าลังใจให้อาจารย์ที่มี

ผลงานวิจัยดีเด่น อาทิเช่น มีการกล่าวยกย่องชมเชย อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน ที่

ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการบริหารองค์กรธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศ” ใน
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รายงานผลการด าเนินงาน 

วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร์ และชมเชยลงข่าวประชาสัมพันธ์ลงใน

เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

รายการหลักฐาน IQA2.1-5-01 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบรายได้มหาวิทยาลัย 2560 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-5-02 สรุปโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ 2560 และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-5-03 ภาพถ่ายลงข่าวประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยอาจารย์ ดร.เบญจพนธ์   

มีเงิน ที่ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

ด าเนินการตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปิด

คลินิกวิจัยในการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร (ครั้งที่ 2) โดยมีอาจารย์เข้าร่วม จ านวน  

1 คน        

รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังก าหนดให้อาจารย์ได้ศึกษาท าความ

เข้าใจ กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยด าเนินงานยื่น

ขอจดสิทธิบัตรงานวิจัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

รายการหลักฐาน IQA2.1-6-01 สรุปโครงการอบรมการพัฒนาวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์ห้ได้รับสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร (คร้ังที่ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-6-02 เอกสารขัน้ตอนการด าเนินงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ

ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 

โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้

เปน็คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้

เปน็คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้

เปน็คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ =  

 

 

 

 

 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 

วิทยาลัยโลจิสตกิส ์

และซัพพลายเชน 

จ านวนเงนิสนับสนนุ

งานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์
รวมเป็น

เงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 

รวม

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 
ภายนอก

สถาบัน 

ภายใน

สถาบัน 

ปฏิบัต ิ

งานจรงิ 

ลาศึกษา

ต่อ 

กลุ่มสาขาวชิามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

วิทยาลยัโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
4,421,900 267,000 4,688,900 36 1 37 

ภาพรวมระดับคณะวิชา 4,421,900 267,000 4,688,900 36 1 37 

 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยั

หรอืงานสร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์ประจ า

ท่ีปฏิบัติงานจรงิ 
เฉลี่ยต่อคน 

กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
4,688,900 36 130,247.22 

รวม 4,688,900 36 130,247.22 

 

 

 

 

 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก X 5 

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การค านวณผลการด าเนินการ 

ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย เท่ากับ 

 

 

 

    = 130,247.22 บาท 

 

แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทา่กับ 

 

    = 26.05 เทยีบเทา่กับ 5 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการเปดิการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยมีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 37 คน มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน โดยมีจ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก จ านวน 4,688,900 บาท ซึ่งวิทยาลัยอยู่ ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข            

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อคน  

ดังนั้น เมื่อค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เท่ากับ 130,247.22 บาท แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ เท่ากับ 26.04 

เทยีบเทา่กับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA2.2-01 เอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.2-02 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจากกองบริหาร  

งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ เดือน กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (4,688,900) 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (36) 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (130,247.22) 

X 5 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 (25,000) 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 บาท 130,247.22 บาท 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีปฏิทิน 2558 (1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น

ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการ 

จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บง่กลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุม่ ข และ ค2 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

   ตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ 

 =  

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s  list) 

หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์   

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

2558 

ผลงาน

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

18 3.60 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ 

14 5.60 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

2 1.20 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

2 1.60 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 

1 1.00 
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ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

2558 

ผลงาน

(3) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 1 1.00 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

- - 

 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

- - 

 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- - 

รวมคุณภาพงานวจิัย 38 14.00 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

- - 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ - - 

รวมผลงานสร้างสรรค์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 38 14.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า 37 

จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด 37 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีปฏิทิน 2558 

หน่วยงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน 

กลุ่มสาขาวชิามนษุยและสงัคมศาสตร ์

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 14.00 37 37.84 

รวม 14.00 37 37.84 

 

การค านวณผลการด าเนินการ    

ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย เทา่กับ 

 

= รอ้ยละ 37.84 

 

แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน เทา่กับ 

 

= 9.46 เทยีบเทา่กับ 5 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการเปดิการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยมีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 37 คน โดยมีผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย เทา่กับ 14.00 ซึ่งวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย เทา่กับรอ้ยละ 37.84 แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ เทา่กับ 9.46 เทยีบเทา่กับ 5 คะแนน 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (14.00) 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (37) 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (37.84) 
X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่

ก าหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 (20) 
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รายการหลักฐาน 

IQA2.3-01 ตารางสรุปจ านวนและรายชื่อบทความวิจัยและงานสรา้งสรรคร์ะดับชาติและนานาชาติ ทั้งหมด 

  ตามปีปฏิทิน 2558 

IQA2.3-02 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก               

กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ เดือน กรกฎาคม 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลุ่มมนุษย์ฯ รอ้ยละ 20.00 รอ้ยละ 37.84 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

จุดเดน่ 

1. วิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากทั้งหน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เฉลี่ยต่อคน 

มากกว่าเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยมผีลงานทางวิชาการทีม่ากกว่าเกณฑก์ารประเมินตามที่ก าหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สนับสนุนอาจารย์ประจ าจดสิทธิบตัรผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค ์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

หรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง

ใหบ้รกิารทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี

ความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ

เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ

สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรของสถาบัน เปน็แหล่งอา้งอิงทางวิชาการให้ค าปรกึษา ใหก้ารอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 

ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้นะสังคมการให้บรกิารทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์

ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ

น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ สรา้งเครอืข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนกัศึกษาและ

เปน็การสรา้งรายได้ของสถาบันจากการให้บรกิารทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี ้จ านวน  1  ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   : การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน

บรกิารวิชาการประจ าปีทั้งการบรกิารวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่

สรา้งความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน น าผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนใน 5 พืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

2559 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นข้อมูลใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ ประจ าปี 

2559 งบประมาณรายได้และงบแผ่นดิน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม โดยก าหนดตัวชีว้ัด ความส าเร็จของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม 

คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

รายการหลักฐาน IQA3.1-1-01 ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA3.1-1-02 รายงานการประชุมจัดท าแผน เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ 

จังหวัดชลบุร ี

IQA3.1-1-03 แผนปฏิบัติการด้านบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  

IQA3.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย วาระพิจารณา

แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบรกิารวิชาการเพื่อให้เกดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก        

การบรกิารวิชาการ และด าเนินการโครงการบรกิารวิชาการตามแผนที่ก าหนด จ านวน 

28 โครงการ ตามแหล่งพืน้ที่ที่ก าหนด รวมทั้งมกีารบันทึกผลการน าไปใช้ประโยชน์ 

รายการหลักฐาน IQA3.1-2-01 อ้างอิง IQA3.1-1-03 แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559  

IQA3.1-2-02 เอกสารแสดงการใช้ประโยชน์จากการบริการวชิาการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ

ให้เปล่า 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตามความต้องการของชุมชน จ านวน 28 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นโครงการ

บรกิารวิชาการแบบให้เปล่า  

รายการหลักฐาน IQA3.1-3-01 รายงานผลโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 28 โครงการ   

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินความส าเร็จตามตัว ชี้วัด

ความส าเร็จของแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2559  จ านวน 3 ตัวชีว้ัด มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. จ านวนฐานความรู้ที่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรูบ้รกิารวิชาการ (ค่าเป้าหมาย 1 ฐาน) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน พบว่า มีการด าเนินการแหล่งเรียนรู้ บริษัท ไทยคัลเลอร์อาร์ท 

จ ากัด มีองค์ความรู้ 4 ความรู้  และแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการ 

โลจิสติกส์ มีองคค์วามรู้ 1 ความรู้ 

2. รอ้ยละของผู้รับบรกิารที่น าความรู้จากการบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

(ค่าเป้าหมายร้อยละ 94 ) ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้รับบริการน าความรู้จากการ

บรกิารวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้จริง รอ้ยละ 98.04  

3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใ ช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย  

(ค่าเป้าหมายร้อยละ 91) ผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการบริการวิชาการที่น า

ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอน และหรือการวจิัย รอ้ยละ 100.00 

2) โครงการบรกิารวิชาการ จ านวนทั้งหมด 28 โครงการ มีผลการด าเนินงานบรรลุ

ตามตัวชีว้ัดทุกโครงการ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ

แผนและโครงการบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 

3/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

รายการหลักฐาน IQA3.1-4-01 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

IQA3.1-4-02 รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2559 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ

สังคม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้วิเคราะห์ผลการประเมินความส าร็จ

วัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการ พบว่า 1) ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของแผนในเรื่องร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้

ประโยชน์ได้จริง  และ2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที ่น าความรู ้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ

หรือการวิจัย วิทยาลัยสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั ้น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมุ ่ง เน ้นการวัดความส าเร ็จที ่เกี ่ยวกับข้องการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับชุมชนหรือหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การก าหนดโครงการบริการ

วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาจากรายงานการส ารวจความ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ต้องการของชุมชน โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความ

ต้องการในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/นักศึกษา 

อาทิเช่น โครงการเครือข่ายคณุพี ่เลี ้ยงสร้างนักปฏิบัติการโลจิสติกส์ จังหวัด

นครปฐม และโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน ต าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 2) 

ด้านสิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ อาทิเช่น โครงการการจัดการความรู้และบริหาร

ธนาคารขยะแบบยั่งยืน และโครงการผักตบชวาตากแห้ง 3) ด้านยาเสพติด อาทิเช่น 

โครงการสถานประกอบการสีขาว ห่างไกลยาเสพติด และโครงการฝึกอบรม

ปฏิบัติการเยาวชนโลจิสติกส์ไทยห่างไกลยาเสพติด 4) ด้านการจัดกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ อาทิเช่น โครงการการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการท าเดคูพาจ

เพื่อประกอบอาชีพ และโครงการสอนเสริมวิชาการเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็ก

ในโลกยุคไร้พรมแดน 5) ด้านการให้น ักศึกษาได้ฝ ึกคิด / วิเคราะห์ อาทิเช ่น 

โครงการแข่งขันโต้วาทีวิชาการสาขาโลจิสติกส์ ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม และโครงการการปลูกผักไร้ดินแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และ 6) 

ด้านอื ่นๆ โครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยโครงการ/

กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เสนอแผนปฏิบัติการด้านบริการ

วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ า

วิทยาลัย เพื่อพิจาณา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และอยู่ระหว่าง

การน าเสนอวาระพิจาณาต่อคณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัยในเดือน

กันยายน 2559 

รายการหลักฐาน IQA3.1-5-01 ผลการส ารวจปัญหาและความต ้องการของชุมชนใน 5 พื ้นที่

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA3.1-5-02 รายงานการประชุมกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 4 เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559  

IQA3.1-5-03 แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการบริการ

วิชาการแกส่ังคมของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา โดยมีอาจารย์จ านวน 7 คน เข้า

ร่วมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนัน

ทา ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนา

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
73 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

จังหวัดนครปฐม ที่จัดขึ้นโดยสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อระหว่างช่วงเดือน

ตุลาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559 

รายการหลักฐาน IQA3.1-6-01 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ  ประจ าปี

งบประมาณ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,6) 
4 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

 

จุดเดน่ 

1. วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และ

ต่อยอดเป็นวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกจิส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา

การเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี

ขึน้ 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 1 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 - 7 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน     

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมอบหมายให้ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินงานตามค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ที่ 624/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 

รายการหลักฐาน IQA4.1-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ 624/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมเพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน จ านวน 3 ตัวชีว้ัด ดังนี้ 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรรับรู้ภาพลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา และวิถี
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคม (คา่เปา้หมาย รอ้ยละ 85) 

2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อสู่วิถีชีวิตความมี

สุนทรยี์ และวัฒนธรรมสังคม (คา่เปา้หมาย รอ้ยละ 85) 

3. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรเห็นความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (คา่เปา้หมาย รอ้ยละ 85) 

รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณ จ านวน 180,000 บาท ในการบริหารงานด าเนินด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการหลักฐาน IQA4.1-2-01 แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2558  

IQA4.1-2-02 รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา วาระเรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 

17 กรกฎาคม 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ก ากับติดตามผลการด าเนนิงานของวิทยาลยั

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลัย ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และ

รายงานผลต่อส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

พร้อมทั้งมีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2558 

รายการหลักฐาน IQA4.1-3-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558  

IQA4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระเพื่อทราบผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2558 คร้ังที ่2 วันที ่11 เมษายน 2559  

IQA4.1-3-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอบ 6 เดือน)  

IQA4.1-3-04 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ

การด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอบ 12 เดือน) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 มีผล

การประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรรับรู้

ภาพลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา และวิถี

ก า ร อยู่ ร่ ว ม กั น ใ น วัฒนธ ร รมสั ง ค ม  

(ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 85) 

ร้อยละ 95.36 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคต ิ

ค่านิยม ความเชื่อสู่วิถีชีวิตความมีสุนทรีย ์

และวัฒนธรรมสังคม  

(ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 85) 

ร้อยละ 98.67 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรเห็น

ความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

และขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดงีาม  

(ค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 85) 

ร้อยละ 95.73 

 

รายการหลักฐาน IQA4.1-4-01 อ้างอิง IQA4.1-3-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2558 พบว่า ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรรับรู้ภาพลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา และ

วถิีการอยูร่่วมกันในวัฒนธรรมสังคม มีค่าร้อยละต่ าสุด ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 จึงวาง

แนวทางท่ีจะปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1) ด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

และวิถกีารอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคมให้แก่บุคลากร และนักศึกษา 

2) ด าเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อรักษามาตรฐานการด าเนินโครงการให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

รายการหลักฐาน IQA4.1-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559  

IQA4.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมี

การเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลยั รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรอืบอร์ดประชาสัมพันธ์

ของวิทยาลัย 

รายการหลักฐาน IQA4.1-6-01 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th 

IQA4.1-6-02 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยโลติสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการด าเนนิงาน - 

รายการหลักฐาน - 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ได้ 1,2,3,4,6) 
4 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานกจิการนักศึกษา 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

 

จุดเดน่ 

1. วิทยาลัยด าเนนิการกจิกรรม/โครงการเป็นไปตามแผนด้านท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครบทุกกจิกรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรด าเนินการสนบัสนุนการก าหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาต ิ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่

ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 

ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง การ

บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ 

       กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   : การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณข์องคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คอื การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

คณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง

และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

7 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณข์องคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์และ

เสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการฯ ได้การก าหนด รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกที่เป็นข้อมูลจากการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยบุคลากรของวิทยาลัย

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นได้ประเมินน้ าหนักคะแนนและน ามาจัด
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เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย 

2) คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

โดยมีผลการทบทวน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และได้ก าหนดพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ จากนั้นได้มีการแปลงแผน

ยุทธศาสตรร์ะยะ 5 ปี ไปเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย

ก าหนดโครงการในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับ

การอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  

และได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี ลงสู่ระดับบุคคลเพื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัติ มีการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งมีตัวชีว้ัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชีว้ัด คดิเป็น

ร้อยละ 50.00 และผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 10 เดือน) พบว่า มีการด าเนินงานอยู่

ในระดับดีเยี่ยม มีคา่ฉลี่ย 4.2526  

รายการหลักฐาน IQA5.1-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 405.1/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการ/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558     

IQA5 . 1-1-02  รายงานการประ ชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์               

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และ       

ซัพพลายเชน ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 

IQA5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วาระเพื่อพิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

IQA5.1-1-04 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559-2563) และแผนปฏิบัติการ A3 

พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558  

IQA5.1-1-05 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ที่ผา่นการอนุมัติจากอธิการบดี 
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IQA5.1-1-06 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 3125 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2558 

IQA5.1-1-07 เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี 

IQA5.1-1-08 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์และ   

ซัพพลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-1-09 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 10 เดือน)  

IQA5.1-1-08 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

IQA5.1-1-09 อ้างอิง IQA5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการเรียน

การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขง่ขัน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

การเงิน ดังนี้  

1)  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ด า เนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการ

จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2 )  ฝ ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ค านวณต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละ

หลักสูตร ที ่ประกอบด้วยสัดส่วนค่า ใช้จ ่าย เพื ่อพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เพื่อ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในด้านความคุ้มค่าของการบริหา รหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต และโอกาสในการแข่งขัน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

จ านวน 7หลักสูตร และมีต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มี

ต้นทุนต่อหน่วย 62,930.86 บาท 
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- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มีต้นทุน

ต่อหน่วย 62,890.18 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มี

ต้นทุนต่อหน่วย 70,954.11 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่าย

ร้านอาหาร มีต้นทุนต่อหน่วย 66,083.11 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

สากล (หลักสูตรนานาชาติ) มีต้นทุนต่อหน่วย  187,832.28 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง  มี

ต้นทุนต่อหน่วย 60,454.63 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนเชิงยุทธศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วย 418,478.04 บาท 

ทั้งนี ้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ค านวณต้นทุนของผลผลิต /

กิจกรรมตามภารกิจ ทั้งหมด 3 กิจกรรม/ผลผลิต  และมีต้นทุนต่อหน่วยในแต่

ละผลผลิต/กิจกรรม ดังนี้ 

- การให้บริการทางวิชาการ มีต้นทุนต่อหน่วย 1,100.42. บาท 

- ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ มีต้นทุนต่อหน่วย 17,015.93 บาท 

- ส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีต้นทุนต่อหน่วย 314.06 บาท 

3. เนื่องจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ย้ายสถานที่จัดการเ รียน

การสอนมายังศูนย์การศึกษาจังหว ัดนครปฐม  ใน เดือนสิงหาคม 2558 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงจ าเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของการ

ปรับปรุงอาคาร สถานที่ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการเรียนการสอนและ

ห้องปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีการงบประมาณ เพื่อการ

ลงทุนเป็นจ านวนเงิน 17,105,000 บาท ซึ่งแยกเป็นงบประมาณจากเงินคง

คลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 12,700,000 บาท และงบประมาณจาก

เ ง ิน ร า ย ได ้ จ า น วน  4 , 403 , 000  บาท  จ ึง ส ่ง ผล ให ้ต ้นท ุนต ่อหน ่ว ยขอ ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพิ่มสูงขึ้นในทุกหลักสูตร  

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อ

หน่วยงบ 57 
ต้นทุนต่อ

หน่วยงบ 58 

ต้นทุนต่อ
หน่วยเพิ่ม/

(ลด) % 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 238,870.43 511,145.17 100.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 

33,547.19 62,930.86 87.59 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

25,662.17 62,890.18 100.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจค้าปลกี 

33,979.89 70,954.11 100.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารจัดการเครอืขา่ยร้านอาหาร 

32,258.36 66,083.11 100.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนสากล 

88,888.55 187,832.28 100.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการขนส่ง 

24,534.26 60,454.63 100.00 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

30,00.198 418,478.04 100.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชนเชงิยุทธศาสตร์ 

30,001.98 418,478.04 100.00 

การให้บริการวิชาการ 133.33 1,100.42 100.00 

ด าเนินการวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 1,875.00 17,015.93 100.00 

ส่งเสริมการบ ารุงศลิปวฒันธรรม 81.48 314.06 100.00 

 

4. จากข้อมูลในเรื่องคะแนน ADMISSION ของนักศึกษาในระดับมัธยมปลาย

แสดงได้ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

สาขาวิชา 
มร.สส. ม.บรูพา ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศิลปากร ม.ราชภัฏธนบุรี 

สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด 

การจัดการ 

โลจิสติกส์ 
17,443  14,833 17,702  18,841  18,061 15,765 17,883  16,021  15,356 9,935 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 
17,015 14,006  17,340  15,077 16,206  14,025 - - - - 

 

สาขาวิชา 
มร.สส. มทร.สุวรรณภูมิ  ม.วไลยอลงกรณ์  ม.ราชภัฏธนบุรี 

สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด 

การจัดการ 

โลจิสติกส์ 
15,162 12,872  11,580 11,580 10,636 7,957 0 0 

 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า หลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ม ีน ัก เ ร ีย นสน ใจ เ ข ้า ศ ึกษาต ่ออยู ่ใ น ระด ับต ้น ๆ  ขอ งประ เทศ  เนื ่อ ง จาก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการสร้าง

บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นนักปฏิบัติ โดยการลงทุนในเรื่องการเรียนการสอนและ
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ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื ่อ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

ดังนั้น ในเรื่องของความสามารถในด้านการแข่งขันอาจไม่สมารถพิจารณาใน

เรื่องต้นทุนได้เพียงมิติเดียว ยังต้องค านึงถึงความพร้อมในการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึง เป็น

หน่วยงานที่มีความสามารถในการแข่งขัน และผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-2-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

IQA5.1-2-02 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-2-03 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-2-04 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

การวางระบบควบคุมภายใน ที่ 623/2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประกอบด้วย คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธาน รองคณบดี 

ทุกฝ่ายงาน และหัวหน้าสาขาวิชา เป็นกรรมการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เป็นกรรมการและเลขานุการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2558  

1. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ได้ประชุมเพื่อ

ก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์ และระบุความ

เสี่ยงที่ก่อให้เกดิความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย และน าผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 มาประกอบการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากด้านต่างๆ ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสถานที่)  

และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
88 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

จากนั้น น าความเสี่ยงที่ได้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุกาณ์ต่างๆ และประเมิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้เห็น

ถงึระดับความเสี่ยง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง 

โดยผลจากการประเมินความเสี่ยง พบว่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       

มีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 10 ความเสี่ยง จากจ านวน 

4 ด้าน และน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ  

2. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

ผ่านช่องทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยได้รับ

ทราบ  

3. มีการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 เช่น 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ 1.1 มีการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับความ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ 1) จัด

ประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ 2) ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่ 2.1 วิทยาลัยไม่มีแผนการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ 1) จัดท า

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกของวิทยาลัย 

4. มีการติดตามความผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยรอบ 9 เดือน (ต.ค. 58 – มิ.ย. 59) พบว่า จากความเสี่ยง

ทั้งหมด 10 ความเสี่ยง มีผลการด าเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการควบคุม  

มีระดับลดลงจากเดิม จ านวน 7 ความเสี่ยง คดิเป็นร้อยละ 70  

5. มีการเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

รายการหลักฐาน IQA5.1-3-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 623/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคม

อาเซยีน และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู ้

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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IQA5.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 9 เดือน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

IQA5.1-3-03 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

IQA5.1-3-04 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

IQA5.1-3-05 เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-3-06 เอกสารแสดงการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง เว็บไซต์วิทยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนนิงาน ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 

หลัก บริหารจัดการตามนโยบายที่ก าหนด โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลาย เชน  ไ ด ้ร ับการถ ่า ยทอดต ัว ชี ้ว ัด การปฏ ิบ ัต ิร า ชการจากระด ับ

มหาวิทยาลัยสู่ระดับวิทยาลัย จากนั้นด าเนินการถ่ายทอดสู่รายบุคคล  โดยมี

จ า น วนต ัว ชี ้ว ัด ทั ้ง หมด  1 6  ต ัว ชี ้ว ัด  ภ าย ใ ต ้ป ร ะ เ ด ็น ย ุทธศ าสตร ์ ทั ้ง  5 

ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการระหว่างอธิการบดี กับคณบดี ระหว่างคณบดีสู่รายบุคคล ซึ่งวิทยาลัย

ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และรายงานผลต่อหน่วยงาน

เจ้าภาพมหาวิทยาลัย  

จากการด า เน ินงานและก าก ับต ิดตามผลการปฏิบ ัต ิร าชการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 10 เดือน) พบว่า  ผู้บริหารสามารถก ากับและ

ผลักดันผลการปฏิบัติราชการภาพรวมเท่ากับ 4.2526 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการเพื่อความประหยัดต้นทุน และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้สว่นเสียของวิทยาลัย พรอ้มทั้งด าเนินงาน

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยโดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ อาทิ

เช่น ระบบ e-office ระบบ ERP เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัวและการลดการใช้งาน

กระดาษ นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีจุดให้บริการ แบบ One Stop Service โดยเป็นจุด

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

เป็นต้น 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารของวิทยัลยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีการด าเนินการเพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และน าข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น การ

จัดตั้งห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ และการ

จัดการเร่ืองห้องเรียน โดยน าข้อมูลคาดหวังและความต้องการมาจัดท าแผนปฏิบัติการ 

เพื่อก าหนดแผนให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นต้น  

ส่วนในภารกิจด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยได้น าผลการส ารวจความต้องการ

ของชุมชน มาจัดท าแผนบรกิารวิชาการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

โดยในปีงบประมาณ 2559 มีโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 2 7 โครงการ 

และมีแหล่ง เรียนรู้  จ านวน 2  แหล่ง  ณ บริษัท  ไทยคัล เลอร์อาร์ท  จ ากัด  

และ แหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์  ณ วิทยาลัยโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม  

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ได้ด า เนินการแสดงความรับความรับผิดชอบต่อ

ส ัง ค ม  โ ด ย ว ิท ย า ล ัย ท ีก า ร ด า เ น ิน ก า ร จ ัด อ บ ร ม ท า ง ว ิช า ก า ร ใ น ด ้า น

ภาษาอังกฤษและระบบเทคโนโลยีให้กับ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่ ง เป็นการ

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้มีความสามารถ

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม 

และนักศึกษายังตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการณ์ในการ

เข้ารับท างานต่อไป  

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการ

ให้บริการวิชาการกับชุมชน  ท้อ งถิ่น  โดยมีแหล่ง เ รียนรู ้  ณ  บริษัท  ไทย  

คัล เ ลอร์อ า ร์ท  จ า กัด  แล ะ  แหล่ง เ ร ีย นรู ้ห ้อ ง ปฏิบัติก า ร ด้านการจัดการ 

โลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสโดยมีกลไกต่างๆ ที่

เอื้อต่อการท างานและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ทุก

คนหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ อาทิ เช่น  ก าหนดให้มีการรายงานทางการเงิน
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ของวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน มีการเผยแพร่การด าเนินงานผ่าน เว็บไซต์

ของวิทยาลัย  เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้มีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสได้

เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญา

หรือประ เด็นที ่ส าคัญที ่เกี ่ย วข้อง  ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมกระบวนการ

ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา เช่น ในที่ประชุมของบุคลากรประจ า

วิทยาลัย ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมสามารถแสดง

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ได้ เพื่อให้การ

ด าเนินงานของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  ผู้บริหารของวิทยาลัย  

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการมอบหมายภาระงานลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตามล าดับขั ้น  ซึ ่งม ีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่า งชัด เจน  เช่น  การ

มอบหมายภาระงานจากคณบดีลงสู่รองคณบดี โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งรอง

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน บริหารงานตามอ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ

บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด า เนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน พ.ศ. 2557  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน จัดระบบให้มีการบริการ ณ จุดให้บริการ One Stop Service ที่

ชัดเจน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีบุคลากร

ของวิทยาลัยยินดีคอยให้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการ   

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารของวิทยาลัย  

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้มีการประชุมบุค ลากรของวิทยาลัย 

เพื่อหามติการคัดเลือกสรรหา  

ทั้งนี้ การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน จากการด าเนินการส ารวจความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล 

พบว่า บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารวิทยาลัย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่า เฉลี ่ย  4.85 
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ความเ ชื่อมั ่นและไว้วางใจของบุคลากรในการด า เนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.88  และระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน อยู ่ใน

ระดับอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย  4.16  

รายการหลักฐาน หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  

IQA5.1-4-01 คูม่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-4-02 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 

10 เดือน) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 

IQA5.1-4-03 รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการ

ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ 2559 (รอบที ่1) 

IQA5.1-4-04 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.1-4-05 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคเรยีนที่ 1/2558 และภาคเรยีนที่ 2/2558 

IQA5.1-4-06 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคเรยีนที่ 1/2558 และภาคเรยีนที่ 2/2558  

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

IQA5.1-4-07 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อสือ่เทคโนโลยดี้าน

ห้องสมุดและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 1) 

IQA5.1-4-08 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 จ านวน 28 โครงการ 

IQA5.1-4-09 รายงานผลการด าเนินโครงการ แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ณ บริษัท 

ไทยคัลเลอร์อาร์ท จ ากัด และแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการห้องปฏิบัติการด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

IQA5.1-4-10 รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการ

ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ
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บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ 2559 (รอบที ่1)  

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

IQA5.1-4-11 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบ 

TOEIC/TOEFL วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-4-12 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิเตอร์ Excel  

ส าหรับบุคลากร 

IQA5.1-4-13 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ 

IQA5.1-4-14 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการ

ท างานด้านโลจิสติกส์ 

IQA5.1-4-15 อ้างอิง IQA5.1-4-09 รายงานผลการด าเนินโครงการ แหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ ณ บริษัท ไทยคัลเลอร์อาร์ท จ ากัด และแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

หลักความโปร่งใส (Transparency)  

IQA5.1-4-16 รายงานทางการเงินของวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-4-17 เว็บไซต์ของวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

IQA5.1-4-18 รายงานการประชุมบุคลากรของวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กอ่นเปิดภาคเรยีน 

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

IQA5.1-4-19 ค าสัง่วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรือ่ง แตง่ตัง้รองคณบดี

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

IQA5.1-4-20 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยการบริหารและการ

ด าเนินงานวิทยาลัยโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน  

หลักความเสมอภาค (Equity)  

IQA5.1-4-21  ภาพถา่ย ณ จดุให้บริการ One Stop Service 

หลักมุ่งเน้นฉนัทามติ (Consensus Oriented) 

IQA5.1-4-22 รายงานการประชุมบุคลากร มติการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา   
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IQA5.1-4-23 ภาพถ่ายการประชุมมิตการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

IQA5.1-4-24 รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการ

ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ

บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ 2559 (รอบที ่1)  

IQA5.1-4-25 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบที ่1) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 คน้หาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง และแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น 

ลายลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินงานจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

โดยได้ด าเนินการจัดการความรู้ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพื่อก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุม  

พันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย พรอ้มก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อวัดความส าเร็จ 

3) ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อทบทวนและจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 พร้อมเสนอผู้บริหารลงนามในแผนการจัดการ

ความรู้ จ านวน 3 แผน คอื 

     - แผนที่ 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
คอื “การสรา้งภาพลักษณท์ี่ดีให้กับองคก์ร”  

     - แผนที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย องค์ความรู้ที่จ าเป็น คือ 
“เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการท างาน” 

      - แผนที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลอาเซียนและสากล องคค์วามรู้
ที่จ าเป็น คือ “การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

(เอกสารประกอบการเรียน/ต ารา/หนังสือ)”  

  4) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานจัดการความรูใ้ห้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

5) จัดตั้งกลุ่มความรูเ้พื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีตามองค์ความรู้

ที่ก าหนด โดยมีกลุ่มความรูจ้ านวน 3 กลุ่ม 
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6) ทุกกลุ่มความรูไ้ด้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้  7 

ขั้นตอน และได้องคค์วามรู้ ดังนี้ 

6.1 กลุ่มที่ 1 การสรา้งภาพลักษณท์ี่ดีให้กับองคก์ร ได้ด าเนินการแสวงหาความรู้

โดยคน้หาแบบปฏิบัติที่ดีจาก แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อมทั้ง

น าองคค์วามรู้ที่ได้มาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนางานประจ า 

6.2 กลุ่มที่  2 เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการท างาน  ได้

ด าเนินการแสวงหาความรู้โดยค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีจากแนวทางก าหนดองค์ความรู้

เรื่องเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการท างานวิจัย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ให้

อาจารย์ ได้เพิ่มพูนศักยภาพตนเอง เพื่อสร้างเสริมสร้างบุคลากรให้สามารถ

สรา้งสรรคง์านวิจัยได้ 

6.3 กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

(เอกสารประกอบการเรียน/ต ารา/หนังสือ) ได้ด าเนินการแสวงหาความรู้โดยคน้หาแบบ

ปฏิบัติที่ดีจาก ก าหนดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนการสอน (เอกสารประกอบการเรียน/ต ารา/หนังสือ ) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ให้

อาจารย์ ได้เพิ่มพูนศักยภาพตนเอง เพื่อสร้างเสริมสร้างบุคลากรให้สามารถ

สรา้งสรรคง์านวิจัยได้ 

7) น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม

ความรู้ ดังนี้ 

- กลุ่มที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้น าความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 1) ช่วยให้ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ

ทราบได้ง่าย และสะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ 2) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ

องคก์รและท าให้บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี 3) สร้างยูนิฟอร์มขององค์กร เพื่อเป็นสิ่งที่ 

มีเกยีรติ 

- กลุ่มที่ 2 เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการท างาน ได้น าความรู้

ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 1) จากการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ ส่งผลให้การน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ในค่าระดับคุณภาพที่

สูงขึ้น อาทิเช่น จากเดิมไม่มี TCI เมื่อด าเนินการการจัดการความรู้ท าให้มีผลงานเพิ่ม

มากขึ้น 2) อาจารย์ดวงใจ จันทรด์าแสง และอาจารย์เอกณรงค ์วรสีหะ ได้ประยุกต์ใช้

การจัดการความรู้ในการสรรหาวารสารวิชาการในการเผยแพร่งานวิจัย โดยได้ส่ง

บทความวิจัยไปตีพิมพ์วารสารวิชาการที่ชื่อว่า วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 อาจารย์

วรรณี สุทธใจดี  ได้ประยุกต์ ใ ช้ความรู้ ในการจัดการความรู้ ในการสรรหา

วารสารวิชาการในการเผยแพร่งานวิจัย  โดยได้ส่ งบทความวิจัยไปตีพิมพ์
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รายงานผลการด าเนินงาน 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ชื่อว่า Proceeding Economics and Finance 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

- กลุ่มที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

(เอกสารประกอบการเรียน/ต ารา/หนังสือ) ได้น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนรู้ไปใช้

ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 1) ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ ต ารา

และหนังสือ รายวิชาต่างๆ ได้จริง เพื่อยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 2) ใช้เป็น

แนวทางในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ ต าราและหนังสือรายวิชาต่างๆ ได้จริง เพื่อ

ใชใ้นการเรียนการสอนรายวิชาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

8) จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ในเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่

ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

รายการหลักฐาน IQA5.1-5-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 509/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

IQA5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (วาระที่เกี่ยวกับการ

ก าหนดองคค์วามรู้) 

IQA5.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (วาระที่เกี่ยวกับการ

ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน) 

IQA5.1-5-04 แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

IQA5.1-5-05 รายงานการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ 

IQA5.1-5-06 เอกสารสรุปกลุ่มองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สมาชิกกลุ่มความรู้ 

IQA5.1-5-07 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานจัดการความรู ้รอบ 3 , 6 และ 9 เดือน 

IQA5.1-5-08 รายงานผลการด าเนินงานของกลุม่ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

- กลุ่มแผนที ่1 การสรา้งภาพลักษณท์ี่ดีให้กับองคก์ร  
- กลุ่มแผนที ่2 เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการท างาน  

- กลุ่มแผนที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 

(เอกสารประกอบการเรียน/ต ารา/หนังสือ)  

IQA5.1-5-09 เอกสารแสดงองคค์วามรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

IQA5.1-5-10 เอกสารแสดงการเผยแพร่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

www.km.ssru.ac.th เก่ียวกับการด าเนินงานการจัดการองคค์วามรู้ 

IQA5.1-5-11 เอกสารแสดงการน าองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายบุคคลมีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งก ากับ

ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ประชุมทบทวนและจัดท าแผนทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากร  

3. ฝ่ายบุคคลเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้ผูบ้รหิารเห็นชอบ  

4. ฝ่ายบุคคล ได้เผยแพร่แผนทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 

5. ฝ่ายบุคคล ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดโครงการอบรมและ

พัฒนาให้กับบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่าง

ทั่วถงึทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยสายวิชาการจะได้งบประมาณใน

การพัฒนาตนเอง จ านวนเงินคนละ 10,000 บาท/ปี และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน

เงินคนละ 5,000 บาท/ปี 

6. ฝ่ายบุคคล มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2559 พรอ้มทั้งรายงานผลต่อผู้บรหิารอย่างต่อเนื่อง 

7. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 

รายการหลักฐาน IQA5.1-6-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากร 

IQA5.1-6-03 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-6-04 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-6-05 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-6-06 เอกสารสรุปข้อมูลการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย    

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-6-07 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-6-08 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ไดป้รับให้การด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก        

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามนโยบาย

มหาวิทยาลัย และตามเกณฑท์ี่สกอ.ก าหนด โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

การวางแผนและควมคุม 

1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัย       

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

2) ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 

4) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับ

บุคลากรภายในวิทยาลัย 

5) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

6) จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 

เมษายน 2559 

7) ด าเนินงานกิจกรรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

การตรวจสอบคุณภาพ 

8) ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน วิทยาลัย        

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

9) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย  

ประเมินคุณภาพ 

10) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และประสานรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

11) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย พรอ้มทั้งบันทึกลงในระบบ CHE 

QA Online ในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

12) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 - 6 

กรกฎาคม 2559 และระดับวิทยาลัย รับการตรวจประเมิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 

13) สรุปและน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ ( Improvement) ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2559 วาระเพื่อพิจารณา 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2559  

14) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าการศึกษา 2558 ระดับวิทยาลัย 

15) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตอ่หน่วยงาน

ต้นสังกัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-7-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 3404.1/2558 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.1-7-02 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัย       

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-04 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 วาระที่ 2.3 

IQA5.1-7-05 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.1-7-06 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1/2558       

IQA5.1-7-07 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 

1/2558  

IQA5.1-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559      

IQA5.1-7-09 บันทึกข้อความวิทยาลัย ที่ ว.ล.ช. 231 ลงวันที่  28 มกราคม 2559 

เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ที่ 1/2558 

IQA5.1-7-10  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 

IQA5.1-7-11 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558       

IQA5.1-7-12 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 

2/2558  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.1-7-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

IQA5.1-7-14 บันทึกข้อความวิทยาลัย ที่ ว.ล.ช. 1522 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ที่ 2/2558 

IQA5.1-7-15 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 1953/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-16 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.1-7-17 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.1-7-18 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA5.1-7-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

IQA5.1-7-20 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2080.1/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และ    

ซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.1-7-21 รายงานการประเมินเอง (SAR) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

หมายเหตุ : เขียนให้แสดงถงึขั้นตอนและกระบวนการ PDCA  
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานแผนงานและประกันคุณภาพ และงานบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2558 (1 สงิหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

อธบิายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการด าเนินการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนา ตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ารประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสตูรให้เป็นไป

ตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. การวางระบบคุณภาพ 

- ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 

2. การควบคุมคุณภาพ 

- จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกัน
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รายงานผลการด าเนินงาน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 /2558 และภาคเรียนที่ 

2/2558 

- รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและตัวบง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสตูร ภาคเรยีนที่ 1/2558 และภาคเรยีนที ่2/2558 

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัวิทยาลยั 

- ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 

4. การประเมินคุณภาพ 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 

- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 - 6 

กรกฎาคม 2559 

5. การพัฒนาคุณภาพ 

- น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของหลักสูตร และปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร มคอ.7 ตามผลการตรวจประเมิน 

- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ

ให้กับหน่วยงาน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-1-01 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-1-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

วิทยาลัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558  

IQA5.2-1-03 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

IQA5.2-1-04 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 

1/2558  

IQA5.2-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559      

IQA5.2-1-06 บันทึกข้อความวิทยาลัย ที่ ว.ล.ช. 231 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 

เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ที่ 1/2558 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.2-1-07 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558       

IQA5.2-1-08 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 

2/2558  

IQA5.2-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

IQA5.2-1-10 บันทึกข้อความวิทยาลัย ที่ ว.ล.ช. 1522 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ที่ 2/2558 

IQA5.2-1-11 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-1-12 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ใน

ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุ กภาค

การศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อก ากับติดตามการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

รวมทั้ง ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการประจ าวิทยาลัย โดยภาคการศึกษาที่ 1/2558 ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และในภาค

การศึกษาที่ 2/2558 ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่  

4/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 มติที่ประชุมพิจาณาเห็นชอบ 

รายการหลักฐาน IQA5.2-2-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 3404.1/2558  เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-2-02 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 3410/2558 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2558 
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IQA5.2-2-03 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 473 

เรื่อง การติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

IQA5.2-2-04 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 1072 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และผลงานด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าภาคเรยีนที่ 2/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

IQA5.2-2-05 อ้างอิง 5.2-1-03 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1/2558       

IQA5.2-2-06 อ้างอิง 5.2-1-04 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

(มคอ.7) และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภาค

การศึกษาที่ 1/2558  

IQA5.2-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559      

IQA5.2-2-08 อ้างอิง 5.2-1-07 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558    

IQA5.2-2-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

IQA5.2-2-10 อ้างอิง 5.2-1-11 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-2-11 อ้างอิง 5.2-1-12 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 

2558 

IQA5.2-2-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ คร้ังที่ 5/2559 วาระเพื่อ

พิจารณา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน

ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อด าเนินการ เรื่อง การพัฒนา  
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อัตลักษณข์องแต่ละสาขาวิชา 

2. จัดสรรบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ผูส้อน 

3. ก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร  

ทุกหลักสูตร 

4. จัดสรรวัสดุ อุปกรณ ์ 

5. จัดสรร อาคาร สถานที่  

6. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 

รวมทั้ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ ให้ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

หลักสูตรให้มีคุณภาพ  

รายการหลักฐาน IQA5.2-3-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร 

IQA5.2-3-02 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 

IQA5.2-3-03 ภาพถ่ายการจัดสรรสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

IQA5.2-3-04 รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนนิงาน ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 

โดยฝ่ายงานประกันคุณภาพได้น าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้มีการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

และด าเนินการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายประกันคุณภาพได้รวบรมผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558  พรอ้มทั้ง

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

2559 

รายการหลักฐาน IQA5.2-4-01 รายงานประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 

4/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 

IQA5.2-4-02 อ้างอิง  5.2-1-03 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

IQA5.2-4-03 อ้างอิง 5.2-1-07 สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 

IQA5.2-4-04 อ้างอิง 5.2-1-11 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-4-05 อ้างอิง 5.2-1-12 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-4-06 อ้างอิง IQA5.2-2-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

คร้ังที่ 5/2559 วาระเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ดังนี้  

หลักสูตร ผลประเมิน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ผ่าน (2.85 คะแนน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ผ่าน (1.70 คะแนน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี ผ่าน (1.77 คะแนน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

ผ่าน (1.73 คะแนน) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

สากล 

ไมผ่่าน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง ไมผ่่าน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนเชงิยุทธศาสตร์ 

ไมผ่่าน 

ผลประเมินภาพรวม 1.15 

โดยทุกหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท า
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รายงานผลการด าเนินงาน 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

จึงส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

มีผลการประเมินผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตรและมีค่า

ระดับคุณภาพระดับปานกลาง ถงึ ระดับดี ดังนี้ 

หลักสูตร ผลประเมิน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3.35 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 3.25 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 2.83 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่าย

ร้านอาหาร 

3.02 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล 2.98 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง 2.70 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนเชงิยุทธศาสตร์ 

2.75 

ผลประเมินภาพรวม 2.98 

ทั้งนี้ทุกหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 และมีแนวทางที่จะน า

หลักสูตรที่มีมคอ.1 เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Register : TOR) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-01 อ้างอิง 5.2-1-11 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA5.2-5-02 อ้างอิง 5.2-1-12 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 

2558 

IQA5.2-5-03 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA5.2-5-04 อ้างอิง 5.2-2-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ังที่ 5/2559 วาระเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2559 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผา่นองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดการเรียนการสอน ทั้งหมด 7 หลักสูตร โดยได้รับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2559 

ผลการประเมินของทุกหลักสูตรผ่านองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 อ้างอิง 5.2-1-12 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : งานประกันคุณภาพ 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

จุดเดน่ 

1. ผูบ้รหิารให้ความส าคัญต่อการบรหิารงานของวิทยาลยั เพื่อเป็นการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกจิ 

2. บุคลากรมีส่วนรว่มในการด าเนินการตามพนัธกจิให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

-  
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ส่วนที่  4  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนทีไ่ด ้ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 
20.87 

2.98  2.98 คะแนน 
7 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก 
ร้อยละ 30 5.5*100 ร้อยละ 14.86  

(14.86 / 40 x 5= 1.86)  1.86 คะแนน 
37.0 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

ร้อยละ 22 0.5*100 ร้อยละ 1.35 
(1.35 / 60 x 5 = 0.11)  0.11 คะแนน 

37.0 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่

จ านวนอาจารย์ประจ า 
ร้อยละ 10 

(44.97-25)*100 (44.97-25/25x100) 

ร้อยละ 79.88 
 0.00 คะแนน 

25 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 
มกีารด าเนนิการผ่าน 4 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,6) 
 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 
มกีารด าเนนิการผ่าน 4 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,5) 
 3 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนทีไ่ด ้ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
6 ข้อ 

มีการด าเนนิการผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 
 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ กลุ่มมนุษยฯ์ 25,000 บาท 
4,688,900.00 130,247.22 บาท 

(130,247.22 x 5  

/ 25,000 = 26.05) 
 5 คะแนน 36.0 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 
กลุ่มมนุษยฯ์ รอ้ยละ 20 

14.0*100 ร้อยละ 37.84 
(37.84 / 20 x 5 = 9.46) 

 5 คะแนน 
37.0 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ มกีารด าเนนิการผ่าน 5 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,6) 
 4 คะแนน 

องคประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
6 ข้อ 

มกีารด าเนนิการผ่าน 5 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,6) 
 4 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
7 ข้อ 

มกีารด าเนนิการผ่าน 7 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7) 
 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 6 ข้อ 
มกีารด าเนนิการผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
 5 คะแนน 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ  47.96 / 13  3.84 
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ตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช ้

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ านวนตวับ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 

(0.66) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(2.98) 

2.49 ตอ้งปรับปรุง 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 ระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2  

คะแนนเฉลี่ย 1.74 4.00 3.99 3.84 ระดับด ี

ผลการประเมนิ ตอ้งปรับปรุง ระดับดี ระดับดี  
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ส่วนที่  5  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2558 

 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

1 จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน

ท้ังหมด 

1 1 1 1 1 1 1 7 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 1 1 1 1 1 - 6 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - - - - - - 1 1 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - - - - - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - 

7 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียน

การสอนนอกสถานท่ีต้ัง 

1 - - - - - - 1 

8 - ---ระดับปริญญาตรี 1 - - - - - - 1 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - - - - - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - 

13 จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด

ทุกระดับการศึกษา 

488 423 345 92 13 181 6 1,548 

14 - ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 

488 423 345 92 13 181 - 1,542 

15 - ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 

- - - - - - - - 

16 - ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 

- - - - - - 6 6 

17 - ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

- - - - - - - - 

18 - ---จ านวนนักศกึษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  

- - - - - - - - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลา

ศกึษาตอ่ 

       37 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด

ท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษา

ต่อ วุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

       - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด

ท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษา

ต่อ วุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่า 

       31.5 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 

ท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่  

วุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

       5.5 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ี

ด ารงต าแหนง่อาจารย์ 

       36.5 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ี

ไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

       - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ี

ไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

       31.5 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ี

ไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

       5 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ี

ด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

       0.5 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

       - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 

       - 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

       0.5 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ี

ด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ 

       0 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า        - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

ต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 

       - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

       - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ี

ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์ 

       0 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

       - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

 

       - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า

ต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

       - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร

แยกตามวุฒกิารศึกษา 

10 5 5 5 5 5 5 40 

40 - - --ระดับปริญญาตรี 10 5 5 5 5 5 - 35 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - - 

42 - - --ระดับปริญญาโท - - - - - - 5 5 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - - - - - - - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี

มดี ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

10 5 5 5 5 5 5 40 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรท่ีไม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 

10 5 5 5 5 5 5 40 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ า

หลั ก สู ต ร ท่ี มี ต า แ หน่ ง ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์ 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ า

ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี ต า แ ห น่ ง ร อ ง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - - - - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ า

ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี ต า แ ห น่ ง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - - - - 

50 จ า น วนรวมของผลง านทา ง

วิ ชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

9 6 3 5 4 5 6 38 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ 

4 2 2 4 2 3 1 18 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป  

และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออก

ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์

ในรายงานสบืเนื่องจากการ

4 2 1 - 2 1 4 14 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล  

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 

ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การ

พจิารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละ

จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น

การท่ัวไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ี

ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจด 

อนุสิทธิบัตร 

 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- 1 - 1 - - - 2 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิ

ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.

- 1 - - - - 1 2 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

ทราบภายใน 30 วันนับ แตว่ันท่ี

ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่

ใน Beall’s list) หรือตพีมิพใ์น

วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

วชิาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556  

- - - - - 1 - 1 

57 - - --ผลงานได้รับการจด

สิทธิบัตร 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

58 - - --ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม

ท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

- - - - - - - - 

59 - - --ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงาน

หรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิการ 

1 - - - - - - 1 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธ์ุ

พชื พันธ์ุสัตว ์ท่ีคน้พบใหมแ่ละ

ได้รับการจดทะเบียน 

- - - - - - - - 

61 - - --ต าราหรอืหนังสอืหรืองาน

แปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ 

การขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

- - - - - - - - 

62 - - --ต าราหรอืหนังสอืหรืองาน

แปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่

ทางวิชาการแตไ่มไ่ด้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

- - - - - - - - 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
126 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สูส่าธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - - - - - - - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- - - - - - - - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - - - - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

- - - - - - - - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาค

อาเซียน 

- - - - - - - - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

69 - - -จ านวนบทความของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

- - - - - - - - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท้ังหมด 

96 51 - - - - - 147 

71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมงีานท า

ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

92 50 - - - - - 142 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไมน่ับรวมผู้ท่ีประกอบอาชพีอิสระ) 

81 46 - - - - - 127 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ประกอบอาชพีอิสระ 

- - - - - - - - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

5 - - - - - - 5 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

มกีิจการของตนเองท่ีมีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 

- - - - - - - - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ศกึษาตอ่ระดับบัณฑิตศกึษา 

- - - - - - - - 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

อุปสมบท 

- 1 - - - - - 1 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

เกณฑ์ทหาร 

- - - - - - - - 

79 เงินเดอืนหรือรายได้ตอ่เดอืน ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ

อสิระ (ค่าเฉลี่ย) 

19,099 19,943 - - - - - 19,428 

80 ผลการประเมินจากความพงึพอใจ

ของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 4.02 - - - - 4.69 4.23 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศกึษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ 

- - - - - - 7 7 

82 - ---จ านวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพใ์นลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง  

- - - - - - 4 4 

83 - ---จ านวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- - - - - - 1 1 

84 - ---จ านวนบทความฉบับ

สม บู รณ์ ท่ี ตี พิ มพ์ ใ น ร าย ง าน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

- - - - - - 1 1 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

หรือระ เ บียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน า เสนอสภา

สถา บันอนุมั ติ และจั ดท า เ ป็น

ประกาศ ให้ ท ร าบ ท่ั ว ไ ปแล ะ

แ จ้ ง  ก . พ . อ . / ก ก อ .  ท ร า บ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด 

อนุสิทธิบัตร 

- - - - - - - - 

86 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

87 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสาร

ทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัท าเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list)

หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการ ท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - - 1 1 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

88 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิท่ีปรากฏอยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 

- - - - - - - - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด

สิทธิบัตร 

- - - - - - - - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สูส่าธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- - - - - - - - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - - - - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

- - - - - - - - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาค

อาเซียน 

- - - - - - - - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ 

- - - - - - - - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาที่

เป็นวงรอบประเมนิ) 

- - - - - - 5 5 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีได้รับการตพีมิพ์

หรือเผยแพร่ 

- - - - - - - - 

98 - ---จ านวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

- - - - - - - - 

99 - ---จ านวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยูใ่น

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศกึษาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ

พจิารณาวารสารทางวิชาการว่า

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

ด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออก

ประกาศ 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด 

อนุสิทธิบัตร 

- - - - - - - - 

101 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

102 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัท าเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแตว่ันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall's list)

หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการ ท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

103 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์น

วารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิท่ีปรากฏอยูใ่น

ฐานขอ้มูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 

- - - - - - - - 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด

สิทธิบัตร 

- - - - - - - - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมี

ก า ร เ ผ ยแพ ร่สู่ ส า ธ า รณะ ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์online 

- - - - - - - - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- - - - - - - - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - - - - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

- - - - - - - - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาค

อาเซียน 

- - - - - - - - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 

- - - - - - - - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษา

ท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

- - - - - - - - 

112 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลา

เทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 

       1618.8 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
139 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

113 - ---ระดับอนุปริญญา        - 

114 - ---ระดับปริญญาตรี        1615.5 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต        - 

116 - ---ระดับปริญญาโท        3.60 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง        - 

118 - ---ระดับปริญญาเอก        - 

119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

       267,000 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

121 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

122 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       267,000 

123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 

       4,421,900 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

124 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

125 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

126 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       4,421,900 

127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่

ปฏบัิตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลา

ศกึษาตอ่) 

       36 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

130 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       36 

131 จ านวนนักวจิัยประจ าที่ปฏบัิตงิาน

จรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาตอ่) 

       - 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
141 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

133 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษา

ต่อ 

       1 

136 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

       - 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

       - 

138 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

       1 

139 จ านวนนักวจิัยประจ าที่ลาศกึษาตอ่        - 

140 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

       - 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
142 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ   

       - 

142 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

143 บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ 

       18 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

145 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       18 

147 บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

รายงานสบืเนื่องจากการประชุม

       14 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
143 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

วชิาการระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 

และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออก

ประกาศ 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

       - 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
144 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       14 

151 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร        0 

152 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

155 บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

       2 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
145 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

157 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

158 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       2 

159 บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

วารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 

และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบ

       2 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
146 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

ภายใน 30 วันนับแตว่ันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) 

หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       2 

163 บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์น

วารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาตติามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่

       1 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
147 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

ด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

165 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

166 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       1 

167 ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร        0 

168 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

169 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

170 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
148 

 

ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

171 ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ีได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

       0 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

173 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

174 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

175 ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือ

องคก์รระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนนิการ 

       1 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

177 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 

       - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       1 

179 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว ์ท่ี

ค้นพบใหมแ่ละได้รับการจด

ทะเบียน 

       0 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

181 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

182 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

183 ต าราหรอืหนังสอืหรืองานแปลท่ี

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

       0 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

       - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

185 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

186 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

187 ต าราหรอืหนังสอืหรืองานแปลท่ี

ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์

การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

แตไ่มไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

       0 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

189 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

191 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

       0 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

online 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

193 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

195 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

       0 

196 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

197 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

198 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

       - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

199 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

       0 

200 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

201 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

202 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

203 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ 

       0 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

205 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

206 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 
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ชื่อข้อมูลพื้ฐาน หลักสูตร ภาพรวมวิทยาลัย 

บธ.บ. 

การจัดการ 

โลจิสติกส ์

บธ.บ. 

ธุรกิจ

พาณิชยนาวี 

บธ.บ. 

การจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

บธ.บ. การ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย

ร้านอาหาร 

บธ.บ. 

การจัดการ

ซัพพลายเชน

สากล 

 บธ.บ. 

การจัดการ

การขนส่ง 

บธ.ม.  

การจัดการ 

โลจิสติกสฯ์ 
 

207 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

       0 

208 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

209 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

210 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 

211 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

       0 

212 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       - 

213 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       - 

214 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       - 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
156 

 

 

สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีหลักสูตรที่ด าเนินการเรียนการสอน ทั้งหมด 7 หลักสูตร มีผล

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งหมด 7 

หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ หลักสูตร 

ผลการด าเนงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

คะแนน

ประเมินของ

หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 

1 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ ผ่าน 3.35 ระดับด ี

2 บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี  ผ่าน 3.25 ระดับด ี

3 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก ผ่าน 2.83 ระดับปานกลาง 

4 บธ.บ. สาขาวิชาการบรหิารจดัการ

เครอืข่ายรา้นอาหาร 

ผ่าน 3.02 ระดับด ี

5 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซพัพลาย

เชนสากล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 2.97 ระดับปานกลาง 

6 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง ผ่าน 2.70 ระดับปานกลาง 

7 บธ.ม. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ 

ผ่าน 2.75 ระดับปานกลาง 

ผลรวม ผ่านทั้ง 7 หลักสูตร 20.87  
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศกึษา 2558  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าปกีารศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 รายงานนีเ้ป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 30 

สิงหาคม 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558- 31 กรกฎาคม 2559) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ 1) ตัวแทนผู้บริหารจ านวน 5 คน 2) ตัวแทนบุคลากรสาย

วิชาการ จ านวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 7 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 7 

คน 5) ตัวแทนศิษย์เก่า จ านวน 2 คน และ 6) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 2 คน 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 

5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 ได้คุณภาพ

ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ได้คุณภาพระดับ

พอใช้ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 0.66 3.00 2.98 1.83 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนนิงานระดับด ี

4 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนนิงานระดับด ี

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 1.74 4.14 3.99 3.38 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

ผลการประเมนิ 
การด าเนนิงานต้อง

ปรับปรุง 

การด าเนนิงาน

ระดับดี 

การด าเนนิงาน

ระดับดี 
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(ลงนามแล้ว) 

(ลงนามแล้ว) 

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

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

 (รองศาสตราจารย์จันทน ี  เพชรานนท์) 

 

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

 (ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฤด ี  นิยมรัตน์) 

 

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

         (นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารญู) 

 

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

 (นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์) 

 

 

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

      (นางสาววรางคณา   ศิรหิงษ์ทอง) 

 

 

 

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

   (นางสาวอภิญญา   จูเลิศ) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หน้าปก 

 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

   

 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน    

 1.3 การระบุ วัน เดอืน ป ีที่จดัท ารายงาน    

2.  ค าน า 

 2.1 การระบุวัตถุประสงคใ์นการประเมิน    

 2.2 การระบุองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้ที่รายงาน    

 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    

 3.2 ความสอดคลอ้งของหัวขอ้กับเนื้อหาภายใน    

4.  ส่วนท่ี  1  บรบิทของหนว่ยงาน 

 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    

 4.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าหมายและ

วัตถุประสงค ์

   

 4.3 โครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้งการบรหิาร    

 4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจ าหนว่ยงานชุดปัจจุบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน     

 4.6 จ านวนนักศึกษา     

 4.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร    

 4.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ     

 4.9 เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน    

4.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา/ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 

   

5.   ส่วนท่ี  2  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 5.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559ระดับคณะ 

   

6.  ส่วนท่ี  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2558 

 6.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ    
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

  6.1.1 ค าอธิบายตัวบง่ชี้    

6.1.2  เกณฑก์ารให้คะแนน    

6.1.3  ผลการด าเนนิงาน    

6.1.4  รายการหลักฐาน    

6.1.5  การประเมินตนเอง    

6.1.6  รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละ

องคป์ระกอบ 

   

7.  ส่วนท่ี  4  สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

7.1 ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

7.2 ตารางที ่ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

8.  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างครบถว้น    

9.  ภาคผนวก 

9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดบัหลักสูตร    

9.2 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ    
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์

 เสาหลัก: 

  ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

 วิสัยทัศน์ : 

  ผู้น าเรื่องโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งคน้คว้าระดับสากล พัฒนาคนสู่นักปฏิบัตมิืออาชีพ  

 พันธกจิ : 

  ผลิตบัณฑิตที่เนน้องคค์วามรูสู้่งานวิจัย บรกิารวิชาการ และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

  ยุทธศาสตรท์ี ่1  ความเขม้แขง็ทางการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรท์ี ่2 การรเิร่ิมและสรา้งงานวิจยัในระดับสากล 

  ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งเครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพ 

  ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาภาพลักษณข์ององคก์รและการสื่อสารสู่สงัคม 

  ยุทธศาสตรท์ี ่5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน กา้วไกลสู่อาเซยีนและสากล (PBL) 

 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

 1. อาจารย์คมสัน   โสมณวตัร  ประธาน 

 2. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน   รองประธาน 

 3. อาจารย์วิริยา   บุญมาเลิศ  กรรมการ 

 4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์  ทองรอด  กรรมการ 

 5. อาจารยศ์ุภมติร  ศรีสวัสดิ ์  กรรมการ 

 6. อาจารย์ธันย ์   ชัยทร   กรรมการ 

 7. นางสาวสุนทร ี  พัชรประทีป  กรรมการและเลขานุการ 

 8. นางสาวพรพมิล  มนตรวีัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 9. นางสาววนัทนีย์  เมฆวิไล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.3 โครงสรา้งการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2558วิทยาลยัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 7 

หลักสูตร ดงัตารางที่ 1 

ตารางที ่1 สรุปหลักสูตรที่เปดิสอน  

ชื่อหลักสูตร 
ระดับปริญญา 

ตร ี โท เอก 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์    

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี    

- สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลีก    

- สาขาวิชาการบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร    

- สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนสากล    

- สาขาวิชาการจดัการขนสง่    

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์    
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 4.5 จ านวนนักศึกษา 

 ตาราง 2 แสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 1,548 คน  
หลักสูตร 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวมทั้งสิ้น 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต) 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์ 426 62 488 

- สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี 423 - 423 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 235 110 345 

- สาขาวิชาการบริหารจัดการเครอืขา่ยร้านอาหาร 92 - 92 

- สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนสากล 13 - 13 

- สาขาวิชาการจัดการขนส่ง 181 - 181 

รวมระดบัปริญญาตร ี 1,370 172 1,542 

ระดับบณัฑิตศึกษา (หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต) 

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชนเชงิยุทธศาสตร์ - 6 6 

รวมระดบัปริญญาโท - 6 6 

รวมทั้งสิ้น 1,370 178 1,548 

 แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษาณ วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2559 

4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย 

พนักงานมหาวทิยาลัย

ชั่วคราว 

ปริญญาเอก - - 5.5 5.5 

ปริญญาโท - 1 30.5 31.5 

ปริญญาตรี - - - - 

รวมทั้งหมด - 1 36 37 

 แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคลณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
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 ตาราง 5 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(ประจ า) 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

(ชั่วคราว) 

ศาสตราจารย ์ - - - - 

รองศาสตราจารย ์ - - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 0.5 0.5 

อาจารย ์ - 1 35.5 36.5 

รวมท้ังหมด - 1 36 37 

 แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคลณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

 

 ตาราง 6 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

รวม 
พนักงานมหาวิทยาลัย(ประจ า) พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) 

ปรญิญาเอก - - - 

ปรญิญาโท 2 3 5 

ปรญิญาตร ี 1 17 18 

ต่ ากวา่ปรญิญาตรี - 2 2 

รวมท้ังหมด 3 22 25 

 แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2559 

 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราง 7 แสดงงบประมาณรายได้ทีไ่ด้รับจดัสรรจ าแนกตามหมวดรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ คิดเป็นร้อยละ 

งบบุคลากร 20,659,800 28.84 

งบด าเนนิงาน 46,154,000 64.42 

งบการลงทุน 4,830,000 6.74 

งบเงินอดุหนุน - - 

งบรายจ่ายอืน่ๆ - - 

รวมท่ีได้รับจัดสรร 71,643800 100.00 
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 ตาราง 8 แสดงงบประมาณแผน่ดนิทีไ่ด้รับการจดัสรรตามหมวดรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ คิดเป็นร้อยละ 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนนิงาน 1,379,200 38.83 

งบการลงทุน 2,172,700 61.17 

งบเงินอดุหนุน - - 

งบรายจ่ายอืน่ๆ - - 

รวมท่ีได้รับจัดสรร 3,551,900 100.00 

 แหล่งข้อมูล : กองนโยบายและแผน  

 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

  อัตลักษณ์ : 

  เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 เอกลักษณ์ :  

   ยึดมัน่คุณธรรม เป็นผูน้ าองคค์วามรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

ค่านยิมของหน่วยงาน: 

  1. ( W ) Wisdom & Creativity : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

  2. ( H ) Happiness & Loyalty : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร  

  3. ( I ) Integration & Collaboration : บูรณาการและความรว่มมือ  

  4. ( P ) Professionalism : ความเป็นมอือาชีพ 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว

ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผา่นมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

 5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 ท่าน รว่มกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง

(SAR)ของวิทยาลัยโลจิสติกสืและซัพพลายเชน โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ร่วมกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกันโดยจ าแนกออกเป็น 3 ระยะคือก่อน

การตรวจเยี่ยมระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรยีมการและวางแผนกอ่นตรวจเยีย่ม 

1. ศึกษารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของหน่วยงานในเอกสารและ

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม 

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

ก าหนดการตรวจเยี่ยม 

ระยะท่ี 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจรงิ / สัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองคป์ระกอบที่รับผดิชอบพรอ้มทั้งสัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตวับ่งชี้ 

1.1 สัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี ้ 

ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหาร 5 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 
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ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 7 คน 

4. นักศึกษาและศิษย์เกา่ 9 คน 

5. ผู้ใชบ้ัณฑติ 2 คน 

 

ระยะท่ี 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการหลงัตรวจเยี่ยม 

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้ นที่การ

ให้บริการ 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
171 

 

 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=  บรรลุ) 

(= ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหต ุตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือสดัส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.10 คะแนน 

 

20.87 2.98 

 

 2.98 คะแนน - 

7   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ร้อยละ 30 

 

5.5*100 รอ้ยละ 14.86  1.86 คะแนน - 

37.0   

ตัวบ่งชี้  1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รอ้ยละ 22 

 

0.5*100 รอ้ยละ 1.35  0.11 คะแนน - 

37.0   

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 10 

 

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

25   

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 6 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 4 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,6) 

 3 คะแนน - 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 4 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,5) 

 

 3 คะแนน - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=  บรรลุ) 

(= ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหต ุตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือสดัส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2การวิจัย   

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5 คะแนน - 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

4,688,900.00 
130,247.22 บาท 

 5 คะแนน - 

36.0   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย กลุ่มมนุษย์ฯ 

รอ้ยละ 20 

14.0*100 รอ้ยละ 37.84  5 คะแนน - 

37.0   

องค์ประกอบที่ 3การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 5 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,6) 
 4 คะแนน 

- 

องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 5 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,6) 

 4 คะแนน - 

องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ   

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

7 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 7 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6,7) 

 5 คะแนน - 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ มีการด าเนนิการผ่าน 6 ข้อ 

(ได้ขอ้ 1,2,3,4,5,6) 

 5 คะแนน - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=  บรรลุ) 

(= ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 
หมายเหต ุตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือสดัส่วน) ตัวหาร 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 3.38  

 

 6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะหค์ุณภาพการศกึษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จ านวนตวับ่งชี ้ 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 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

2 3 2.2 (5.00) 2.1 (5.00) 2.3 (5.00) 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 (4.00) - 4.00 การด าเนนิงานระดับด ี

4 1 - 4.1 (4.00) - 4.00 การด าเนนิงานระดับด ี

5 2 - 5.1, 5.2 (5.00) - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 1.74 4.14 3.99 3.38 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

ผลการประเมนิ การด าเนนิงานต้องปรับปรุง การด าเนนิงานระดับดี การด าเนนิงานระดับดี   
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การผลติบัณฑิต 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ ามสีัดส่วนสูงกวา่เกณฑ์ 

(44.97:1) 

 2. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกและต าแหนง่ทางวิชาการน้อย 

 3. การประเมนิคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาในดา้นตา่งๆ และการประเมินความส าเร็จของการ

จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษายงัไม่ตอบวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนของแผนงาน/โครงการ 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรทบทวนและหาแนวทางในการบรหิารจดัการเพื่อให้สดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ ์(25:1) 

 2. วิทยาลัยควรก าหนดระยะเวลาในการเพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหนง่ทาง

วิชาการ รวมถงึการส่งเสรมิการพัฒนาผลงานทางวิชาการในคา่ระดับที่สงูขึน้ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ปีพ.ศ. 2558 

 3. วิทยาลยัควรมีระบบการประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และ

ควรมีระบบการประเมินความส าเร็จของการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ตอบวัตถุประสงคอ์ยา่งชัดเจน

ของแผนงาน/โครงการและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามประเด็นที่เหมาะสม 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีค่าระดับคุณภาพที่สูงเพื่อให้

สอดคล้องกับวสิัยทัศน์ความเป็นสากล 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยน ามาอ้างอิงใช้ ยั งเป็นเพียงการเก็บ

ข้อมูลผลการท าวิจัยในแต่ละปีมากกว่าสารสนเทศที่ใชเ้พื่อประโยชน์ของการวางแผนและพัฒนาการวิจัย 

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัย เพื่อให้

ผู้บริหารสามารถเข้าถงึข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการงานวิจัย และพันธกจิที่เกี่ยวข้อง (อาทิ 

การบรหิารงบประมาณวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนางานวิจัยที่มีผลกระทบสูง รวมถงึการ

พัฒนาหลักสูตร) 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
 

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคม 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. เนือ่งจากการก าหนดตัวชีว้ดัวัตถุประสงคเ์ป็นเชงิปรมิาณตามกรอบของงานแผน ท าให้การประเมิน

ความส าเร็จของการบรกิารวิชาการแก่สังคมไม่ตอบวัตถุประสงคเ์ชิงคุณภาพที่วทิยาลยัระบุไว้ในแผนและ

โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบรกิารวิชาการแก่สังคมให้ตอบวัตถุประสงคเ์ชิง

คุณภาพของแผนและโครงการบริการวชิาการที่น าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน/

สังคมรวมถึงน าผลประเมินมาพัฒนาการบรกิารวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เป็นเชิงปริมาณตามกรอบของงานแผน การประเมิน

ความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่วิทยาลัยระบุไว้ในแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบวัตถุประสงค์

เชิงคุณภาพของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยค านึงถึงจุดเน้นเฉพาะของวิทยาลัย  

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

1.จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 1. วิทยาลัยควรมีการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลการประเมินหลักสูตรเพื่อให้สามารถส่งเสรมิ สนับสนุน 

ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน

เพื่อหาแนวทางในการแขง่ขัน 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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7. สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ อาจารย์/ บุคลากร/ นกัศึกษา/ ศษิย์เกา่/ ผู้ใช้บัณฑิต 

 

1. กลุ่มผู้บริหาร 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 09.05 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 09.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (ประธานกรรมการ) 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน ์ (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ (กรรมการ) 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 

1 อาจารย์คมสันโสมณวตัร คณบดี 

2 อาจารยศ์ุภมติรศรสีวัสดิ ์ รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 อาจารย์วิริยาบุญมาเลิศ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4 อาจารย์ชัยฤทธิ์ทองรอด รองคณบดีฝา่ยวิจยั 

5 อาจารยธ์ันย์ชัยทร รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยมีการจัดท าความรว่มมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ

จัดการเรียนการสอน อาทิเช่น สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กองทัพเรือ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย CRG CPF Double A 

 2. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรโดยเชิญสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือทางวิชาการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร จัดการเรียนการสอน ตลอดจนเป็นสถานที่ในการฝึกงานให้กับนักศึกษา ท า

ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและเป็นนักปฏิบัติ 

 3. วิทยาลัยมีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาและศิษย์เกา่ 

 4. วิทยาลัยมีการเปิดสอนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ ซึ่งก าลัง

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

 5. นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการที่มีการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ และ

เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้งานท าในสถานที่ประกอบการที่ไปฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยมีการจัดสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนรู ้แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

 2. วิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่จบการศึกษาในระดับปรญิญาเอกน้อย 
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2. กลุ่มอาจารย ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 09.40 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (ประธานกรรมการ) 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน ์ (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ (กรรมการ) 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ล าดับ ชื่อ- สกุล ประจ าหลักสูตร 

1 อาจารย์วิริยา บญุมาเลิศ บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก 

2 อาจารยธ์นะสารพานิชยากรณ์ บธ.บ.สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

3 อาจารยส์ุดารัตน ์พิมลรัตนกานต์ บธ.บ.สาขาวิชาการบริหารจัดการเครอืข่ายรา้นอาหาร 

4 อาจารย์พรเกยีรตภิักดีวงศ์เทพ บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง 

5 อาจารย์พุทธิวัฒน์ไวยวุฒิธนาภูม ิ บธ.บ.สาขาวิชาการซัพพลายเชนสากล 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยมีการส่งเสรมิการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องต าแหนง่วิชาการ และคุณวุฒิปรญิญาเอก โดย

ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 

 2. วิทยาลัยมีการจัดการโครงการเขยีนต าราวิชาการ เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้ับอาจารย์ใน

การเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 3. วิทยาลยัมีการบูรณาการโครงการบรกิารวิชาการกับการเรยีนการสอน โดยน านักศึกษาไปรว่มจัด

โครงการบรกิารวิชาการ และน ากรณีศึกษามาใช้จัดการเรยีนการสอน อาทิเช่น ความรู้เก่ียวกับซัพพลายเชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตุ๊กตาดนิเผา 

 4. วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับอาจารย์ อาทิเช่น ประกันกลุม่AIA โบนสัประจ าปี  

 5. วิทยาลยัมศีูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานให้นักศึกษา ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. โรงอาหารของวิทยาลัยมีพืน้ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.45 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.12 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (ประธานกรรมการ) 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน ์ (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ (กรรมการ) 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวสนุทรพีัชรประทีป หัวหน้าส านักงาน 

2 นายอมรศักดิ์แสงทอง นักบัญชีและการเงิน 

3 นางสาวพรพมิลมนตรีวัฒน์ บุคคล/ธุรการ 

4 นางสาวดาราวรรณพวงบุบผา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (งานประกันคุณภาพ) 

5 นางสาววันทนีย์เมฆวไิล เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6 นางสาวกรรณกิาร์ศรพีนมวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (งานแผน) 

7 นางสาวสนุิสาทองใบออ่น เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น 

 1. วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร อาทิเช่น ประกันกลุ่ม AIA โบนัส การปรับ

เงินเดือนให้สูงกวา่เกณฑโ์ดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 2. วิทยาลัยมีการจัดท า KM เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร โดยกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนด าเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเรื่องการสรร้างภาพลักษณใ์นองคก์ร 

 3. วิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก โดยพิจารณาจาก

อายุการท างาน และการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล 

 4. บุคลากรไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาในเรื่องต่างๆแต่ถ้าหากเกิดการร้องเรียนจาก

นักศึกษาจะมีการน าเรื่องการรอ้งเรียนเข้าที่ประชุม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. บุคลากรยังไม่ทราบเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. อย่างแท้จรงิ 
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4. กลุ่มนักศึกษา 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.40 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (ประธานกรรมการ) 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน ์ (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ (กรรมการ) 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ล าดับ ชื่อ- สกุล สาขาวชิา ชั้นป ี

1 นายพีระพล ศิรเิมฆา การบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร 3 

2 นายปุรมิ ชูใจ การบรหิารจัดการเครือข่ายรา้นอาหาร 3 

3 นางสาวสุกาญจนา เฮ้าชุน ธุรกิจพาณิชยนาว ี 3 

4 นางสาวปะการงั อิทธิไกรสกลุ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 

5 นายพชร เพ็งน ู การจัดการโลจสิติกส ์ 3 

6 นางสาวสิริกร แสงวัชรพล การจัดการซัพพลายเชนสากล 3 

7 นายพรอ้มรบ สนทอง การจัดการการขนส่ง 3 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น 

 1. ในการท ากิจกรรมต่างๆ นักศึกษาจะมีการวางแผนร่วมกับอาจารย์ 

 2. วิทยาลัยมีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แกน่ักศึกษา  

 3. นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่าย ปรกึษาได้ทุกเรื่อง และติดต่อได้ตลอดเวลา 

 4. วิทยาลัยมีการจัดรถตู้ให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างเพยีงพอ 

 5. นักศึกษาที่จบจากวทิยาลัยสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 

 6. หลักสูตรของวิทยาลัยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี ท าให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาไป

ประกอบอาชีพได้ทันเวลาตามที่สถานประกอบการต้องการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. สถานที่ให้บรกิารด้านถา่ยเอกสารไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 2. ควรมีการจัดสถานที่ในการจัดกจิกรรมกลางแจ้งให้มากขึ้นและจัดให้มีลานจอดรถในที่ร่มพิ่มขึ้น 

 3. โรงอาหารของวิทยาลัยมีพืน้ที่ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 4. ควรจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมกอ่นส าเร็จการศึกษา และภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
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5. กลุ่มศิษย์เกา่ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.20 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.40 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (ประธานกรรมการ) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน ์ (กรรมการ) 

3. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ (กรรมการ) 

กลุม่ตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ล าดับ ชื่อ- สกุล สาขาวชิา ต าแหน่ง/สถานประกอบการ 

1 นางสาวณัฐญาดา หลิ่มโตประเสริฐ การจัดการโลจสิติกส ์ Customer Service, Air Export / 

บรษิัท เคไลน์ โลจสิติกส์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

2 นายปรเมศ แสงอ่อน ธุรกิจพาณิชยนาว ี เจา้หน้าที่คลงัสนิคา้ / บรษิัท PB 

Propack Co.,Ltd. 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น 

 1. นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยสามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง 

อาทิเช่น โปรแกรม Excel  

 2. การเรียนการสอนของวิทยาลัยสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ 

 3. วิทยาลัยมีช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ และมีการ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในการประกอบอาชีพส่วน

ใหญ่ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก 

 2. ควรมีการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น ภาษาจีน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางใน

การประกอบอาชีพ  
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6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.03 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.15 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (ประธานกรรมการ) 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน ์ (กรรมการ) 

 3. นายสมโชค   ฤทธิ์จ ารูญ (กรรมการ) 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง สถานประกอบการ 

1 นายรัตนพล ทองเจริญ ผู้จัดการแผนกขนสง่ บรษิัท เคไลน์ โลจสิติกส์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

2 นางสาวรฐา ทวีมิง่ขวัญ Supply Chain Manager Advanced Composite 

System Ltd. 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น 

 1. นักศึกษาจัดท าเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การจัดท าเอกสารจากโปรแกรม Excel  

 2. นักศึกษามีความอดทนมากกว่านักศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีความขยัน และกระตือรอืร้น 

 3. ในด้านองค์ความรู้ของนักศึกษาที่วิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เมื่อเทียบกันแล้วมีองค์ความรู้ที่

เทยีบเทา่กัน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 2. ความคิดสรา้งสรรค ์หรือความคดิรเิร่ิมในการท างานของนักศึกษาเพราะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ แล้วยังน้อยกวา่ 

 3. ควรให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานหลังจากที่ไปฝึกงานมาแล้ว เพื่อเอามา

พัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ  

 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
184 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันท่ี 30 สงิหาคม 2559 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ห้องประชุมส านักงานวิทยาลยัฯ 

08.30-08.40 น. ผู้บริหารระดับคณะ กล่าวต้อนรับ  ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 

08.40-08.50 น. ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แนะน าคณะกรรมการและกล่าววัตถุประสงคข์องการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  

 

08.50-09.00 น. ผู้บริหารระดับคณะ น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2558  

 

09.00-09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณ์ตัวแทนผู้บรหิาร 

 

09.30-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณ์ตัวแทน ผู้ใชบ้ัณฑติ  

 

10.00-10.30 น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณ์ตัวแทน ศิษย์เกา่ และนักศึกษา  

 

10.30-11.00 น คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์  

 

11.00-11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจ

เยี่ยมชมคณะ 

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุมส านักงานวิทยาลยัฯ 

13.00-14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตัวบ่งชี้ 

ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 

14.30-16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุม

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

16.00–16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ต่อผู้บรหิารระดับคณะ 
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วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
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ภาคผนวก ข  

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 
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รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศกึษา 2558 
 

   
 

   
 

   
 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
192 
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ภาคผนวก ค 

ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศกึษา 2558 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาคผนวก จ 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศกึษา 2559  
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แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ประจ าปีการศกึษา 2559 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมนิ ฯ ปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ ปี

การศึกษา 2558 
การด าเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

(* ผู้ก ากับ 

**ผู้รับผดิชอบ) 

เป้าหมาย ปี

การศึกษา 2559 

ข้อ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ข้อ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ ามี

สัดส่วนสูงกว่าเกณฑ์ (44.97:1) 

2. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

3. การประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ และการ

ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่ตอบ

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของแผนงาน/โครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรทบทวนและหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้สัดส่วน

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตาม

เกณฑ์ (25:1) 

ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการ

บรหิารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

20.87 / 

7 

2.98 1. กิจกรรมก ากับและติดตาม

ผล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง

หลักสูตร 

2. โครงการ Pre-audit 

มคอ.7 

- 

 

20,000 

หัวหน้าสาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ* 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ** 

17.5 / 5 

(3.50:1) 

3.50 

 

ตัวบ่งชี ้1.2 

อาจารย์ประจ า

คณะที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก 

ร้อยละ

14.86 

1.86 1. กิจกรรมส่ง เส ริม 

สนับสนุน การเข้าศึกษาต่อ

ระดับปรญิญาเอก 

2. กิจกรรมก ากับติดตาม 

อาจารย์ที่ ก าลั งศึกษาใน

ระดับปรญิญาเอก 

3. กิจกรรมการสรรหา

บุคลากรในระดับปริญญา

เอก 

 

- 

 

- 

 

- 

หัวหน้าสาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ* 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ** 

ร้อยละ

27.02  

(10:37) 

3.38 



 

รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2558 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมนิ ฯ ปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ ปี

การศึกษา 2558 
การด าเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

(* ผู้ก ากับ 

**ผู้รับผดิชอบ) 

เป้าหมาย ปี

การศึกษา 2559 

ข้อ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ข้อ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

 ตัวบ่งชี ้1.3 

อาจารย์ประจ า

คณะที่ด ารง

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

ร้อยละ 

1.35 

0.11 1. กิจกรรมส่ง เส ริม 

สนับสนุน การเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

2. กิจกรรมก ากับติดตาม 

อาจารย์ที่ก าลังอยู่ในระหว่าง

ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

 

- 

งานบุคคล 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ* 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ** 

ร้อยละ 

16.22 

(6 : 37) 

1.35 

2. วิทยาลัยควรก าหนดระยะเวลาในการเพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการในค่าระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีพ.ศ. 2558 

3. วิทยาลัยควรมีระบบการประเมินคุณภาพของการให้บริการนักศึกษาให้

ครอบคลุมทุกด้าน และควรมีระบบการประเมินความส าเร็จของการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนของแผนงาน/

โครงการและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามประเด็นที่เหมาะสม 

ตัวบ่งชี ้1.4 

จ านวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

สัดส่วน 

1:44.97 

0 1. รับอาจารย์เพิม่เติม - งานบุคคล 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ* 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ** 

สัดส่วน 

1:29 

2 

ตัวบ่งชี ้1.5 การ

บรกิารนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ี

4 ข้อ 3 1. ปรับปรุงกระบวนการ

ประเมินผล และการน าผล

การวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุง

การด าเนินการ 

- รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ* 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกัน

คุณภาพ** 

6 ข้อ 5 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมนิ ฯ ปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ ปี

การศึกษา 2558 
การด าเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

(* ผู้ก ากับ 

**ผู้รับผดิชอบ) 

เป้าหมาย ปี

การศึกษา 2559 

ข้อ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ข้อ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

 ตัวบ่งชี ้1.6 

กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ี

 

 

4 ข้อ 3 1. ปรับปรุงกระบวนการ

ประเมินผล และการน าผล

การวิเคราะห์มาใช้ปรับปรุง

การด าเนินการ 

- รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา 

รองคณบดีฝา่ย

วชิาการ* 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ** 

6 ข้อ 5 

องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีค่า

ระดับคุณภาพที่สูงเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ความเป็นสากล 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยน ามาอ้างอิง

ใช ้ยังเป็นเพียงการเก็บข้อมูลผลการท าวิจัยในแต่ละปีมากกว่าสารสนเทศที่

ใชเ้พื่อประโยชน์ของการวางแผนและพัฒนาการวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 

1. วทิยาลัยควรวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ข้อมูลการวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหารจัดการงานวิจัย และพันธกิจที่เกี่ยวข้อง (อาทิ การบริหาร

งบประมาณวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนางานวิจัยที่มี

ผลกระทบสูง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร) 

ตัวบ่งชี ้2.1 ระบบ

และกลไกการ

บรหิารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ 

 6 ข้อ 5 1. ก ากับ ติดตาม ผลการ

ด าเนินงานให้อ ยู่ในระดับ

คะแนนตามเกณฑ์ 

- รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

 6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี ้2.2 เงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงาน

สรา้งสรรค์ 

25,000 

บาท/คน 

5 - รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

25,000 

บาท/คน 

5 

ตัวบ่งชี ้2.3 

ผลงานวิชาการ

ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 

20 

5 - รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

ร้อยละ 

20 

5 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมนิ ฯ ปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ ปี

การศึกษา 2558 
การด าเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

(* ผู้ก ากับ 

**ผู้รับผดิชอบ) 

เป้าหมาย ปี

การศึกษา 2559 

ข้อ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ข้อ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เป็นเชิงปริมาณตามกรอบของ

งานแผน ท าให้การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคมไม่

ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่วิทยาลัยระบุไว้ในแผนและโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบริการวิชาการแก่สังคมให้

ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของแผนและโครงการบรกิารวิชาการที่น าไปใช้

ประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน/สังคมรวมถึงน าผล

ประเมินมาพัฒนาการบรกิารวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ตัวบ่งชี ้3.1 การ

บรกิารวิชาการแก่

สังคม 

5 ข้อ 4 1. ปรับปรุงกระบวนการน า

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ม า ใ ช้

ป รับป รุงการด า เนินการ

บรกิารวิชาการ 

- รองคณบดีฝ่าย

วิจัย 

6 ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เป็นเชิงปริมาณตามกรอบของ

งานแผน การประเมินความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่

ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่วิทยาลัยระบุไว้ในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของแผนและโครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยค านึงถึงจุดเน้นเฉพาะของวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบ

และกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5 ข้อ 4 1. ปรับปรุงกระบวนการน า

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ม า ใ ช้

ปรับปรุงการด าเนินการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

6 ข้อ 5 
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมนิ ฯ ปีการศึกษา 2558 องค์ประกอบ/ตัว

บ่งชี้/เกณฑ์การ

ประเมนิ 

ผลประเมนิ ฯ ปี

การศึกษา 2558 
การด าเนินการ/กิจกรรม/

โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

(* ผู้ก ากับ 

**ผู้รับผดิชอบ) 

เป้าหมาย ปี

การศึกษา 2559 

ข้อ / 

ร้อยละ/ 

สัดส่วน 

คะแนน 

ข้อ / 

ร้อยละ/

สัดส่วน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. วทิยาลัยควรมีการวเิคราะหเ์ปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรเพื่อให้

สามารถส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่

ก าหนด รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลกัสูตรที่คลา้ยคลึงกันเพื่อหา

แนวทางในการแขง่ขัน 

ตัวบ่งชี ้5.1 การ

บรหิารของคณะ

เพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และ

เอกลักษณข์อง

คณะ 

7 ข้อ 5 1. ปรับปรุงกระบวนการน า

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ม า ใ ช้

ป รับป รุงการด า เนินการ

บรกิารวิชาการ 

- รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

7 ข้อ 5 

 ตัวบ่งชี ้5.2 ระบบ

ก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 5 - รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

6 ข้อ 5 
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ภาคผนวก ฉ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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การบริหารจัดการ 
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การผลติบัณฑิต 
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การวิจัย 
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การบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
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การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



รายงานประจ าปทีี่เป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2558 




