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ก 

 

ค าน า 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report) ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ภายใต้ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี ้จะสะท้อนผล

การด าเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนน าไป

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนส าเร็จไปได้ดว้ยดี 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาใหม่ เพื่อให้ 

มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อมความ

เจรญิกา้วหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกจิ ความรูแ้ละทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ อีกทั้ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา 

องคค์วามรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึน้ รวมถึง

การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา  

ทุกระดับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีได้ด าเนินการตามพันธกจิของวิทยาลัย ได้แก ่ 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวชิาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

เพื่อสรา้งบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้  

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกดิทักษะด้านการวจิัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกดิเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง  

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน  

การบรหิารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  
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6) พัฒนาการบรหิารจัดการองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล กอ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

 จากการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 ปรากฏผล 

ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย 

องคป์ระกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51  –  2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 

2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดมีาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.11) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.44) 

2.79 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.08 5.00 4.22 3.98 การด าเนนิงานระดับดี 

ผลการประเมนิ 

การ

ด าเนนิงาน

ตอ้งปรับปรุง 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี 

… 

  

จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 พบว่า ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี จ าแนกตาม

ปัจจัย น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 

  ปัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย 2.08 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย 4.22 ระดับคุณภาพดี 
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 ทั้งนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุด เด่น จุดที่ควรพัฒนา 

และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 

รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองคป์ระกอบ 

 จุดเด่น 

 1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมุ่งกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ 

 2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯจากแหล่งทุนภายนอก 

3. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยมีการจัดท าโครงการบรกิารวชิาการทุกคน 

แนวทางเสรมิจุดเด่น  

 1. ส่งเสรมิให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมากขึน้ 

จุดที่ควรพัฒนา  

 1. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกมีจ านวนน้อย 

 2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย 

3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

 1. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการมากขึน้ 

 2. เปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าวิทยาลัย เพื่อให้ค่า FTES เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร 

                                                                คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
1 

 

ส่วนที่ 1 

บรบิทวทิยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 
 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด 

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

วิทยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th   

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 

9 มีนาคม 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วน

ของการบริหารและการจัดการเรยีนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะอยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลัก คือ มีความเป็นอิสระความคล่องตัวสูง

และมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ 

ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์ รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อม

ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน  สังคม และ

ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนให้เกดิการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถงึการ ท างานหลัง

จบการศึกษา ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงาน

มาประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ ท าให้วิทยาลัยฯ สามารถรับ

นักศึกษาได้มากขึ้นถงึ 4,000 คน การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้าง 

ความเป็นเลิศ ให้กับบัณฑิตเพื่อน าความรู้ ความสามารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์  

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เสารห์ลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality) 

3. เครอืข่าย (Partnership) 
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4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างทีด่ีตามวถิขีองรัตนโกสินทร์” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลยัตน้แบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบตัิอย่างมืออาชีพ 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศึกษา (Educate)  

 2. วิจัย (Research)  

 3. บรกิารวชิาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

เพื่อสรา้งบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอ้มทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้ 

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกดิทักษะด้านการวจิัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย  

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกดิเครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง  

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการ

บรหิารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยัง่ยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย ตพีิมพ์เผยแพร ่และสิทธิทางปญัญา 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืกับองคก์รและหน่วยงานภายนอก 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 สรา้งการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี
วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ 

  
  

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

  
  

รองคณบดี  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  
  

รองคณบดี  
ฝ่ายแผนงานฯ 

  
  

รองคณบดี  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  
  

หัวหน้าส านักงาน 
  
  

1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาตอ่ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก 
  

  
2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
2.4 สวสัดิการ 
  

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจยั 
1.1 ผลิตผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 
1.6 สถาบันวิจยัธุรกจิซัพ
พลายเชน  

  

อธิการบด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  
  

  

1.งานกิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  

 2. งานบริการวิชาการ 
2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
  

  

สถาบันธุรกจิซัพ
พลายเชน 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  รองคณบดีฝา่นบรหิาร 

3. อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด รองคณบดีฝา่ยวิจัย 

5. อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ ์ รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

6. อาจารย์ธันย์   ชัยธร  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

7. นางสาวสุนทรี   พัชรประทีป หัวหน้าส านักงาน 
 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร ประธาน 

2. อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ กรรมการ 

3. อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด กรรมการ 

5. อาจารย์ธันย์   ชัยธร  กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.ชติพงษ์  อัยสานนท์ กรรมการ 

8. อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล กรรมการ 

9. อาจารย์ธนะสาร  พานิชยากรณ์ กรรมการ 

10. อาจารย์อนุช   นามภิญโญ กรรมการ 

11. อาจารย์สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ กรรมการ 

12. อาจารย์ล าไผ ่  ตระกูลสันต ิ กรรมการ 

13. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  กรรมการและเลขานุการ  

14. นางสาวสุนทรี  พัชรประทีป กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวพรพมิล  มนตรวีัฒน์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย   ประธานกรรมการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ ์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

3. นางจ าเรียง   วัยวัฒน์   กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

4. นายโยธิน    ด าเนินชาญวนิชย์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุง่ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลัย) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆข า   กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลัย) 

7. อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ  กรรมการ 

(ประเภทผูแ้ทนผู้บริหารวทิยาลัย) 

8. อาจารย์อนุช   นามภิญโญ  กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  โสมณวัตร  กรรมการและเลขานุการ 

คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10. นางสาวสุนทรี   พัชรประทีป  ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายปกรณ์ยศ   วิทยานันตนารมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท  

1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร รายละเอียดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตร ี 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์    2559 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์    

   (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

  
2559 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ    2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  
 

  
2559 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  
 2559 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน  2,041 คน รายละเอียดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต) 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 567 79 646 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์     

   (หลักสูตรนานาชาติ) 

25 - 25 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1,254 57 1,311 

จ านวนรวมระดับปรญิญาตรี 1,846 136 1,982 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  

- 52 52 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 7 7 

จ านวนรวมระดับบัณฑิตศึกษา - 59 59 

รวมท้ังสิ้น 1,846 195 2,041 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 

แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน 

วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 36.5 10.5 47 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ข้อมลู ณ วันที่ 31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

หมายเหต ุ: การนับจ านวนอาจารย์ประจ าจะนับตามระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึน้ไป นับ 1 คน 

2. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 9 เดอืน นับ 0.5 คน 

3. ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดอืน จะไม่นับ 
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แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายละเอียด 

ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งศาสตราจารย ์ - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 - 3 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งอาจารย์ 43 1 44 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจรงิและลาศึกษาต่อ 46 1 47 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ 31 เดือนกรกฎาคม 2560 

 

แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี - 2 2 

ปรญิญาตร ี 1 19 20 

ปรญิญาโท 2 4 6 

รวมท้ังสิ้น 28 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ 31 เดือนกรกฎาคม 2560 

 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

งบประมาณ 

สรุปงบประมาณรายได้ ทีไ่ด้จดัสรรจ าแนกตามหมวดรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงนิ ร้อยละ 

งบบุคลากร 28,673,380 44.30 

งบด าเนนิงาน 32,061,120 49.54 

งบการลงทุน 3,987,500 6.16 

งบเงินอดุหนุน - - 

งบรายจ่ายอืน่ ๆ - - 

รวมจ านวนเงนิ 64,722,000 100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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อาคารสถานที่ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม มีอาคารเรียน ทั้งสิ้น จ านวน 2 อาคาร ซึ่งภายในอาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง

ส านักงาน และห้องต่างๆ ดังนี้ 

รายการห้อง จ านวนห้อง 

1. ห้องเรียน 26 

2. ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 1 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 

4. ห้องพักอาจารย์ 6 

5. ห้องส านักงาน 4 

6. ห้องประชุม (ใหญ่/เล็ก) 8 

7. ห้องควบคุมไฟฟ้า 4 

8. ห้องซอ่มบ ารุง 1 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองคค์วามรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา / ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

1. วิทยาลัยควรทบทวนและหาแนวทางในการบริหารจัดการ

เพื่อให้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ (25:1) 

2. วิทยาลัยควรก าหนดระยะเวลาในการเพิ่มจ านวนอาจารย์

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง

การส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการในค่าระดับท่ี

สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีพ.ศ. 2558 

3. วิทยาลัยควรมีระบบการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการนักศกึษาให้ครอบคลุมทุกด้าน และควรมรีะบบการ

ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนของแผนงาน/โครงการ

และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้ เป็นไปตามประเด็น ท่ี

เหมาะสม 

1. กิจกรรมก ากับและติดตามผล

การด าเนนิงานของหลักสูตร 

 

 

 

2. โครงการอบรมการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

ด า เนิ นก ารก ากั บ

ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ด า เนิ น ทุ ก ภ า ค

การศึกษา  

 

ระดับความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2 ภาค

การศึกษา 

 

 

 

4.00 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุ ณ ภ าพ  ( Improvement Plan) แ ล ะ ผ ล ก า ร

ด า เนินงานตามเกณฑ์ การประกั นคุณ ภาพ

การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 และ

ภาคการศกึษาท่ี 2/2559  

4.47 

1. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การ

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2. กิจกรรมก ากับติดตาม อาจารย์

ท่ีก าลังศกึษาในระดับปริญญาเอก 

3. กิจกรรมการสรรหาบุคลากรใน

ระดับปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก

เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน

มา 

≥ 6 5 

1. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การ

เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

2. กิจกรรมก ากับติดตาม อาจารย์

ท่ีก าลังอยู่ในระหว่างขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่ งวิ ชาก าร

เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน

มา 

≥ 1 2 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. วิทยาลัยควรวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศข้อมูลการวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ

เข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

งานวิจั ย  และพั นธกิ จ ท่ี เกี่ ยวข้อง (อาทิ  การบ ริหาร

งบประมาณวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การ

พัฒนางานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร) 

1. ก ากับ ตดิตาม ผลการด าเนินงาน

ให้อยูใ่นระดับคะแนนตามเกณฑ์ 

จ านวนเงินสนับสนุน

ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

วทิยาลัย 

25,000 

ตอ่คน 

สรุปรายชื่อผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า

วทิยาลัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการบริการ

วิชาการแก่สังคมให้ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของแผน

และโครงการบริการวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ท้ังในการ

เรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน/สังคมรวมถึงน าผล

ประเมินมาพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

 

1. ปรับปรุงกระบวนการน าผลการ

วิ เค ร า ะ ห์ ม า ใช้ ป รั บ ป รุ ง ก า ร

ด าเนนิการบริการวิชาการ 

ด า เนิ น กิ จ ก รรม /

โครงการครบตาม

แผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จของการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของ

แผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย

ค านึงถึงจุดเนน้เฉพาะของวิทยาลัย 

1. ปรับปรุงกระบวนการน าผลการ

วิ เค ร า ะ ห์ ม า ใช้ ป รั บ ป รุ ง ก า ร

ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ด า เนิ น กิ จ ก รรม /

โครงการครบตาม

แผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.33 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. วิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมิน

หลักสูตรเพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม

การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด รวมถึงวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับหลักสูตรท่ีคล้ายคลึงกันเพื่อหาแนวทางใน

การแขง่ขัน 

1. ก ากับ ตดิตาม ผลการด าเนินงาน

ให้อยู่ในระดับดี คะแนนตามเกณฑ์

ทุกหลักสูตร 

หลักสูตรผ่านการ

ประเมินคุณภาพทุก

ห ลั ก สู ต ร  อ ยู่ ใ น

ระดับดี ทุกหลักสูตร 

5 

หลักสูตร 

รายงานผลการต รวจประ เมิ น คุณ ภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลยัเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ

ภายในประจ าปี 

คะแนนเฉลี่ย 3.38 ≥4.20 

 

N/A 1.0000 

1 .1 .2  ร้ อ ย ล ะค ว าม ส า เร็ จ ข อ งก า ร

ด าเนินการตามเกณฑ์ QS 

รอ้ยละ 80 ≥60 16.67 1.0000 

1.1.3 จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยก

ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

น าน าชาติ ในป ระ เด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ 

อัตลักษณ ์

รางวัล - ≥4 15 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.2 สังคมเช่ือมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ

สังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

หน่วยงาน 

ระดับความ

เช่ือมั่น 

- ≥4.01 4.46 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.3 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลยั เป็นทีย่อมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสงัคม 

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*1 

ระดับคะแนน 4.23 ≥4.30 4.39 5.0000 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี*2 

รอ้ยละ 60.63 ≥85.00 91.79 5.0000 

1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานตรงสาขาวิชา 

รอ้ยละ 66.93 ≥75.00 81.30 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.4  ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อระบบบรหิารจัดการของมหาวิทยาลัย

และภาคภูมิใจในอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ

บุ คล ากร /นั กศึ กษ า /ศิ ษ ย์ เก่ าต่ อการ

ด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับความ

เช่ือมั่น 

4.88 ≥4.10 4.38 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์ 

ระดับคะแนน - ≥4.25 4.32 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.5 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์สอดคล้องตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่

บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอ้ยละ - ≥30 57.14 5.0000 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย 4.12 ≥4.25 4.82 5.0000 

1.5 .3  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

รอ้ยละ 100.00 ≥100 100.00 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.6 หลักสตูรมีมาตรฐานเป็นทีย่อมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01*3 

รอ้ยละ 42.86 ≥60 100.00 5.0000 

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

หน่วยงาน 

คะแนนเฉลี่ย - ≥4.01 4.25 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.7 บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู ้คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง 

รอ้ยละ - ≥80 92.31 5.0000 

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ*4 

รอ้ยละ - ≥25 5.66 1.0000 

1.7.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก*5 

รอ้ยละ - ≥30 20.75 1.3000 

1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 

รอ้ยละ - 80 95.83 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

1.7 .5  ร้อ ยละของบุ คลากรที่ เข้ าร่ วม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - ≥80 92.11 5.0000 

1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย*6 

รอ้ยละ - ≥20 17.46 3.9840 

เป้าประสงค์ : 1.8 บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดแีละอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการท างาน 

1.8.1 รอ้ยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ 

รอ้ยละเฉลี่ย - ≥60 71.23 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.9 มหาวิทยาลัยมีการบรหิารงานที่สอดคลอ้งตามหลักธรรมาภิบาล 

1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของหน่วยงาน 

ระดับความ

เช่ือมั่น 

- ≥4.51 4.57 5.0000 

1.9.2 รอ้ยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับ

การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้น

ต่อปี 

รอ้ยละ - 100 100.00 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.10 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตาม  

พันธกจิได้อย่างครบถว้น 

1.10 .1 ความพึ งพอ ใจของนั กศึ กษา /

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่ และสิ่ ง

อ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

- ≥4.01 4.50 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.11 มหาวิทยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกจิ 

1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการ

สอนของหน่วยงาน 

รอ้ยละ - ≥20 7.20 1.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธทิางปัญญา 

เป้าประสงค์ : 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค์ ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  ที่ ตี พิ มพ์  เผยแพร่ใน

รอ้ยละ 50.30 ≥30 50.19 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ระดับชาติหรอืนานาชาติต่ออาจารย์ 

ประจ าและนักวจิัย*7A) 

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ

อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

รอ้ยละ - ≥3.00 0.0000 0.0000 

2.1.3 ระดับคะแนน เฉลี่ ยผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

ระดับคะแนน

เฉลี่ย 

- ≥3.00 0.0000 0.0000 

เป้าประสงค์ : 2.2 ผลงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

2 .2 .1  จ า น ว น ผ ล ง าน วิ จั ย ห รื อ ง า น

สรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์*8 

    
 

- ก ลุ่ ม ส าขาวิ ช าม นุ ษ ย ศ าสต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

ผลงาน 15 17 22 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.3 มหาวิทยาลัยเปน็ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้และบริการวิชาการแกส่ังคม 

2.3.1 จ านวนฐานความรู้ /องค์ความรู้ที่

เพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรูบ้รกิารวชิาการ *9 

ฐานความรู/้

องคค์วามรู้ 
1 ≥1 1 5.0000 

2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่

ด า เนิ น ก ารภ าย ใต้ ค วาม ร่ วม มื อ กั บ

หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบ

กับงานบรกิารวชิาการทัง้หมด 

รอ้ยละ - 10 6.67 3.6680 

เป้าประสงค์ : 2.4 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยทีต่อบสนองต่อความต้องการของแหล่งทนุ 

2.4 .1 เงินสนับสนุ นงานวิจั ยหรือ งาน

สรา้งสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

- ก ลุ่ ม ส าขาวิ ช าม นุ ษ ย ศ าสต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

บาท 146,528 ≥25,000 93,899.50 

 

 

 

5.0000 

2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

ในระดับชาติ แล ะระดั บนานาชาติต่ อ

ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

รอ้ยละ - 3 14.29 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงค์ : 2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยที่มีผลงานวิจัย 

รอ้ยละ 92.63 ≥80 82.69 5.0000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

เป้าประสงค์ : 3.1 เครอืข่ายมีส่วนรว่มในการพัฒนาและเกดิความสัมพนัธ์ทีด่ีกับมหาวทิยาลยั 

3.1.1 รอ้ยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

รอ้ยละ 80.00 ≥100 40.00 2.0000 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหน่วยงาน*11 

เครอืข่าย 4 ≥5 3 3.0000 

เป้าประสงค์ : 3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความรว่มมือที่หลากหลายทั้งภายในและตา่งประเทศ 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครอืข่ายที่มี

ต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

ระดับความ

พึงพอใจ 
2.38 ≥3.51 4.75 5.0000 

เป้าประสงค์ : 3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความรว่มมือของเครอืข่าย 

3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่

ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด*12 

รอ้ยละ - ≥20 N/A 1.0000 

เป้าประสงค์ : 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมอืกับเครอืข่าย 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/

กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ

เครอืข่าย*13 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 N/A 1.0000 

เป้าประสงค์  : 3.5 บุคลากรสามารถถา่ยทอดองคค์วามรูสู้่เครือข่าย 

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการ

พัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า 

ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

นานาชาติ 

รอ้ยละ - 10.00 13.16 5.0000 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ : 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.1 ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง ก า ร

ด า เนิ น ก า รต าม แผ น ก า รจั ด อั น ดั บ

มหาวิทยาลัย*14 

ร้อยละ 90.91 100 72.73 1.0000 

เป้าประสงค์ : 4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลปี 

2559 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ

การให้บริการของมหาวิทยาลัย*15 

รอ้ยละ 89.60 ≥80 99.70 5.0000 

เป้าประสงค์ : 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเขา้ศึกษาตอ่ในสาขาวิชา 

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ

เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 
รอ้ยละ - 0.30 0.0000 0.0000 

เป้าประสงค์ : 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเปน็นานาชาติ 

4.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด*16 

รอ้ยละ - 2.25 0.0000 0.0000 

เป้าประสงค์ : 4.5  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 .5 .1  ระดั บ ค วามส า เร็ จ ขอ งการ ใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social 

Media ในการสรา้งภาพลักษณ์ 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 3 3.0000 

  91.875   3.3954 

หมายเหตุ: * คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคญั     A คือ ตัวชีว้ัด Agenda 

 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด จากผลการด าเนินงาน  

โดยภาพรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2559 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 รอบ 10 เดือน) ซึ่งมีตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จ านวน  28 ตัวชี้วัด  

คิดเป็นร้อยละ 62.22 และตัวชี้วัดที่ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 

2560 จ านวน 17 ตัวชีว้ัด ผลการด าเนินงานภาพรวมเท่ากับ 3.3954 อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะยั่งยืน มีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด  

มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.9294 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีตัวชีว้ัดทั้งหมด 

9 ตัวชีว้ัด มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 4.0617 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด  

มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 2.2966 อยู่ในระดับพอใช้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีผล  

การด าเนินงานเท่ากับ 1.8266 อยู่ในระดับพอใช้ 
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ส่วนที่ 3 

รายงานการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศกึษา คอื การผลติบัณฑติ หรอืการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย

น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรว่มมอืรวมพลังของทุกฝา่ย ที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต    

ในหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 
 

เกณฑ์หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี ้

แตต่อ้งรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งช้ีนีใ้ห้ครบถ้วน 

การประเมิน 

คา่เฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน  

สาขาวชิา 

ผลการด าเนนิงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ที่ก าหนดโดย สกอ.  

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร 

1. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ ผ่าน 3.57 

2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) ผ่าน 3.30 

3. สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชนธุรกิจ ผ่าน 3.56 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
ผ่าน 3.69 

5. หลักสตูรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
ผ่าน 3.07 

ผลรวม ผ่าน 5 หลักสูตร 3.44 

 

การค านวณผลการด าเนินงาน 

คะแนนที่ได้  = 

        = 3.44 คะแนน    

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผดิชอบ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (17.19) 

 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผดิชอบ (5) 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            

ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัย

ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร จากการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งหมดจ านวน 5 

หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลรวมคา่คะแนนประเมินเฉลี่ยของทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.44 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา

การจัดการโลจสิติกส ์(หลักสตูรนานาชาติ) ประจ าปีการศกึษา 2559 

IQA1.1-03 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.1-04 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

3.01 คะแนน 3.44 คะแนน 3.44 คะแนน  บรรลุ 

  

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยแผนงานประกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   : อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความ สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี

อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม

กับพันธกิจ หรอืจุดเน้นของหลักสูตร 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก          

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  = 

 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรอืเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ

ปกีารศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ

อื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

วุฒกิารศึกษา อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คดิเป็น 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน - 36.5 10.5 47 22.34 

รวมทั้งหมด - 36.5 10.5 47 22.34 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มี 

วุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2559 

ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2557 2558 
2559 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 1 5.5 10.5 - 10.5 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาโท 26 31.5 36.5 - 36.5 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาตรี - - - - - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

27 37 46 1 47 

5 คดิเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก 
3.70 14.87 22.34 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มวีุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (10.5) 
x 100 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (47) 

    = ร้อยละ 22.34 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (22.34) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (40) 

    = 2.79 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลั ย โลจิสติกส์และซัพพลาย เชน  มี การด า เนิ นการเปิ ดการเรียนการสอน  ในรอบ  

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยมีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 47 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 10.5 คน คิดเป็นร้อยละ 

22.34 ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่

มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เปน็ คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึน้ไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่ารอ้ยละของ

อาจารย์ที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 22.34 แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ เท่ากับ 2.79 คะแนน  

ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีที่คาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์คมสัน โสมณวัตร ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรป รัชญ าดุษฎี บัณฑิ ต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส ์

และโซ่อุปทาน 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

2560 

2. อาจารยว์ริิยา บุญมาเลิศ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรป รัชญ าดุษฎี บัณฑิ ต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส ์

และโซ่อุปทาน 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

2560 

3. อาจารย์ธันย์ ชัยทร ด าเนนิย่ืนสอบ

ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด มหาวทิยาลัย

อสีเทิร์นเอเชยี 

2560 

4. อาจารยธ์นะสาร พานิชยากรณ์ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรป รัชญ าดุษฎี บัณฑิ ต 

สาขาการจัดการโลจิสติกส ์

และโซ่อุปทาน 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

2560 

5. อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ก าลังศึกษาต่อ บริหารธุกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิา

การจัดการโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2561 

6. อาจารยพ์ุทธิวัฒน์ ไวยวุฒธินาภูมิ ก าลังศึกษาต่อ บริหารธุกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิา

การจัดการโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2561 

7. อาจารยว์ศิวะ อุนยะวงษ์ ก าลังศึกษาต่อ บริหารธุกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิา

การจัดการโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2561 
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รายการหลักฐาน 

IQA1.2-01 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 22.34 2.79 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  

การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่ าร้อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณ ะที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิ ท ย า ลั ย โล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 

ซัพพลายเชน 
44 3 - - 3 47 6.38 

รวมท้ังหมด 44 3 - - 3 47 6.38 

  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่  

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2557 2558 

2559 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่ง

ศาสตราจารย ์

- - - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์

- - - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

- 0.5 3 - 3 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งอาจารย ์ 27 36.5 43 1 44 

5 รวมอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

27 37 46 1 47 

6 รวมอาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ 0 0.5 3 

7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

0.00 1.35 6.38 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (3) 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (47) 

     = ร้อยละ 6.38 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (6.38) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = 0.53 คะแนน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการเปิดการเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 

2559 วิทยาลัยมีอาจารย์จ านวนทั้งหมด 47 คน มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 6.38  

ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนอยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อค านวณค่าร้อยละ

ของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 6.38 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ เท่ากับ 0.53 

คะแนน 

ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามรายละเอียด

ดังนี้  

ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ทองรอด อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

2. อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

3. อาจารยด์วงใจ จนัทรด์าแสง อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โหตระไวศยะ อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

5. อาจารย์วรรณี สุทธใจด ี อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

6. อาจารย์จัตตุรงค ์  เพลินหดั อยู่ระหวา่งกรรมการพิจารณาผลงาน  

 

 และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าร่วม

โครงการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560  

ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย์สดุารัตน ์   พมิลรตันกานต์ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

2. อาจารย์อัญชล ี หิรัญแพทย์ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

3. อาจารยอ์นุช  นามภิญโญ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

4. อาจารย์บุณยาพร  ภู่ทอง อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

5. อาจารยธ์นะสาร  พานิชยากรณ์ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

6. อาจารย์วริยิา  บุญมาเลศิ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

7. อาจารย์ ดร.ชติพงษ ์ อัยสานนท์ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  
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ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

8. อาจารยส์ุนทร ี  พุฒวิร อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

9. อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

10. อาจารย์วศิวะ   อุนยะวงศ์ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

11. อาจารย์ล าไผ ่ ตระกูลสนัติ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

12. อาจารย์วทัญญ ู  ชูภักตร ์ อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

13. อาจารย์ศรายุทธ   ขวัญเมือง อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

14. อาจารยส์ุรพงศ ์ อินทรภกัดี อยู่ระหวา่งการยืน่ผลงาน  

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.3-01 รายงานข้อมูลบุ คลากรสายวิชาการวิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 6.38 0.53 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมี

ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต

บัณฑติ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจรงิใน

สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑก์ารประเมิน 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เป็นคะแนน 5  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกวา่เกณฑม์าตรฐานให้ 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 านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

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 านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  

 
 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จ านวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้น ๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหม้ีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ีFTES ระดับบัณฑติศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(2 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 
 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ 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. บรหิารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจติรศลิป์และประยุกต์ศลิป 8:1 

10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 
 

สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นคา่ร้อยละ ตามสูตร 

2) น าค่าร้อยละจากขอ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) ค่าร้อยละทีน่้อยกวา่หรอืเท่ากับร้อยละ 0 คิดเปน็ 5 คะแนน 

2.2) คา่ร้อยละทีม่ากกวา่หรอืเท่ากับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ใหน้ ามาคิดคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  =                                                    

 

 

สัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ – สัดสว่นจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 

100 
สัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 - 
ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3 

 
4 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
32 

 

ผลการด าเนินงานการค านวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย   

คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญา 
ค่า FTES 

รวม 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

วิทยาลั ย โลจิสติ กส์ และ 

ซัพพลายเชน 

ระดับปรญิญาตร ี 2,102.08 206.76 2,308.84 

ระดับปรญิญาโท - 82.14 82.14 

ระดับปรญิญาเอก - 14.85 14.85 

รวม 2,102.08 303.75 2,405.83 
  

ค่าเฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES         =  2,405.83 : 1 

      จ านวนอาจารย์ประจ า      46  

ค่ามาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุ่มสาขาวิชา)             =  52.30  :  1 
 

การค านวณผลการด าเนินการ   

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

= ร้อยละ 109.20 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่นอ้ยกว่าหรอืเทียบเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 

  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรอืเทียบเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 

  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 10 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี ้

 

คะแนนที่ได้  = 

     
 = 0.00 คะแนน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากผล

ด าเนินงานการค านวณค่า FTES วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง (52.30) – สัดส่วน

จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (25) X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (25) 

5 - 
 (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3 (0)) (109.20) 

 4 
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52.30 : 1  ดังนั้น เมื่อค านวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 109.20 ซึ่งค่าร้อยละที่

มากกวา่ร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

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

การศึกษา 2559 จากกองบรกิารการศึกษา ณ เดือนกรกฎาคม 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 10 รอ้ยละ 109.20 0.00 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์           

กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การ            

ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม

การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ

เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก

สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ  

ที่มคีุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผูร้ับบริการอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใชชี้วติแกน่ักศึกษาในคณะ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ และ

การใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในวิทยาลัยฯ รวมถงึช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น โปรแกรม 

Line Fecebook ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเขา้ปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้  

ในระดับปริญญาตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถด าเนินการตามคู่มือระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการด าเนินงานของ 

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดังนี้ 

1) แต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

2) จัดท าประกาศกจิกรรมโฮมรูม (Home Room) ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3) จัดท าแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และ

แบบฟอร์มรายงานการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถด าเนินการตามคู่มือระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) แต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านบัณฑิตวิทยาลัย

เป็นผู้กลั่นกรองการ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระต่อไป 

3) แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ (บว.01) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิต  

แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าในเรื่อง

ต่างๆ อาทิเช่น เรื่องการเรียนการสอน ค่าเล่าเรียน ปัญหายาเสพติด รวมทั้งฝ่าย

กิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่คอยดูแล

นักศึกษาให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา และมีการให้ข้อมูล

ของหน่วยงานที่ให้บริการ อาทิเช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ ข้อมูล

แหล่งงาน 

นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 

2559  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559  มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ  จ านวน 784 คน 

และผู้ปกครอง จ านวน 492 คน และยังมีขอ้มูลแนะน านักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี ้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะน าแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และ

ผู้ปกครองพรอ้มแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ แนะน าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่างๆ  

4. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แนะน าเกี่ยวกับเรี่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของ

วิทยาลัยฯ 

6. นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ห้องปฏิบัติการ ภายในวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

7. นักศึกษาใหม่แบ่งตามสาขาวิชาเพื่อพบหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรกึษารับ

ฟังค าแนะน า  เก่ียวกับหลักสูตร การเลือกวชิาเรียน  การลงทะเบียนเรียน   

8. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รับทราบแนวทางการด าเนินงาน  ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2  

    ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตและ 

การปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ โดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในโครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง 

ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ผ่านกิจกรรมต้อนรับน้อง

ใหม่ แก่นักศึกษาใหม่เป็นประจ าทุกปี ในการจัดโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่ช่วยให้

นักศึกษามีการเรยีนรูก้ารด าเนินชวีิตในรัว้มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการหลักฐาน IQA1.5-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 315/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปี

การศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA1.5-1-02 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 53/2560 เรื่อง แต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ าปี

การศึกษา 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA1.5-1-03 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-04 ประกาศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง กิจกรรมโฮมรูม 

(Home Room) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA1.5-1-05 รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาวิชาการ 

IQA1.5-1-06 รายงานการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

IQA1.5-1-07 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับ

บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-08 ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/

การค้นควา้อิสระ 

IQA1.5-1-09 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ (บว.01) 

IQA1.5-1-10 รายงานผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี

การศึกษา2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

IQA1.5-1-11 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

IQA1.5-1-12 เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA1.5-1-13 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA1.5-1-14 Line สโมสรนักศึกษา 

IQA1.5-1-15 รายงานผลการด าเนินโครงการสานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง เมื่อวันที่ 10-

11 สิงหาคม 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานที่ให้บริการแก่

นักศึกษา เช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษา การบริการจัดหางาน 

รวมถงึได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้บรกิารด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 

ทุนการศึกษา กยศ.และข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ รวมทั้งมีการส่งข้อมูลข่าวสารในด้าน

ต่างๆ ให้แก่นักศึกษา เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งที่ให้ข่าวสาร และ

ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ กิ จ ก รรม ต่ า งๆ  ทั้ ง ภ า ย ใน แล ะภ าย น อ ก ม ห า วิ ท ย าลั ย 

https://www.facebook.com/ วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และโปรแกรม Line เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารส าหรับนักศึกษาและเป็น

ช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน 

วิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการมีการให้บริการข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการกจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1) ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เชน่ 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ช่องทางการสื่อสาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์

เพชรยอดมงกุฏ ครังที่ 8    

- บอรด์ประชาสัมพันธ์ 

- เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

- Facebook วิ ท ย า ลั ย 

โลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ 

การแข่งขันนักปฏิบัติการ

ด้านโลจิสติกส์ คร้ังที่ 1 

องค์กรต่อต้านคอร์รัป ช่ัน 

(ประเทศไทย) 

ค่ า ย เย า ว ช น ไท ย  ไ ร้

คอรัปช่ัน 

สภาองค์ ก ารพัฒ นา เด็ ก 

แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น พ ร ะ

ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (สอ.ดย.) 

โครงการรู้เก็บรู้ใชส้บายใจ 

2) ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ประเภทงาน ช่องทางการสื่อสาร 

JOBBKK.COM บริษัทจัดหางาน สมัคร

งาน ที่ รวบรวมแหล่ ง

ง าน  ทั้ ง ภ าค รั ฐ แล ะ

ภ า ค เ อ ก ช น  โ ด ย

วิ ท ย าลั ย โล จิ ส ติ ก ส์

Full Time - บอรด์

ประชาสัมพันธ ์

- เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

- Facebook วิทยาลัย 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

และซัพพลาย เชน ได้

ร่ ว ม กั บ  JOBBKK จั ด

โค รงก ารจั ด ก ารห า

จัดหางานและฝึกอบรม

อาชีพ ณ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 

2560 ณ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภั ฏ

ส ว น สุ นั น ท า  ศู น ย์

ก า ร ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด

นครปฐม 

โลจิ สติ กส์ แล ะซั พ

พลายเชน 

บ ริ ษั ท  ลี โ อ  

โ ก ล บ อ ล  

โลจิสติกส์ จ ากัด

(มหาชน) 

อ อ ก บู ธ รั บ ส มั ค ร

พนั กงาน  งานปั จฉิ ม

นิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 

1 สิ งหาคม  2560 ณ 

วิ ท ย าลั ย โล จิ ส ติ ก ส์

แ ล ะ ซั พ พ ล า ย เช น 

มหาวิทยาลัยราชภั ฏ

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 

 

- บอรด์

ประชาสัมพันธ ์

- Facebook วิทยาลัย 

โลจิ สติ กส์ แล ะซั พ

พลายเชน 

บริษั ท  ใน เครือ 

ส ห พั ฒ น พิ บู ล 

จ ากัด (มหาชน) 

อ อ ก บู ธ รั บ ส มั ค ร

พนั กงาน  งานปั จฉิ ม

นิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 

1 สิ งหาคม  2560 ณ 

วิ ท ย าลั ย โล จิ ส ติ ก ส์

แ ล ะ ซั พ พ ล า ย เช น 

มหาวิทยาลัยราชภั ฏ

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 

 

- บอรด์

ประชาสัมพันธ ์

- Facebook วิทยาลัย 

โลจิ สติ กส์ แล ะซั พ

พลายเชน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-2-01 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

IQA1.5-2-02 เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA1.5-2-03 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA1.5-2-04 หนังสือเชิญ เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนักศึกษาสมัครเข้าร่วม

โครงการค่าย “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปช่ัน YOUTH 2020” (ค่ายเยาวชนไทย ไร้

คอรัปช่ัน) 

IQA1.5-2-05 หนังสือเชิญ เรื่อง โครงการรูเ้ก็บรูใ้ช้ สบายใจ  (โครงการรู้เก็บรู้ใชส้บาย

ใจ) 

IQA1.5-2-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบรกิารจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิชาการมีการจัดกจิกรรมเตรยีมความ

พร้อมให้กับนักศึกษาส าหรับการท างานในสถานประกอบการณ์ เมื่อส าเร็จการศึกษา 

ดังนี ้ 

1. จัดโครงการเตรยีมพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 12-15 

ธันวาคม 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานโดยตรง มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสน า

ความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง และฝึกทักษะในงานอาชีพตาม

สถานการณ์ที่เป็นจริงในสถานประกอบการ สามาถรถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมี

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 441 คน  

2. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จศึกษาทราบถึง

แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 2) มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อม

ในการเขา้สู่โลกของงาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

4) ให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อสถาบัน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 441 คน  

3. จัดโครงการบรกิารจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2560 (JOB 

FAIR 2017) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกช้ันปี  โดย

ทางบริษั ท  JOB BKK.COM โดยคุณทัศ ไนย  เหมือน เสน  ผู้ บริห ารจาก บริษั ท 

JOBBKK.COM ได้เข้าบรรยาย ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบัณฑิตไทยยุคไทย

แลนด์ 4.0” มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา และเทคนิค

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความส าเร็จในการสมัครงาน  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ 548 จ านวน 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาให้กับนักศึกษา โดยการฝึกให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกจิ กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมออกบูธผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีจาก 77 

จังหวัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการยกระดับมาตรฐาน

สินค้า โดยการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และเพิ่มช่องทางการจัด

จ าหน่าย โดยนักศึกษาได้น าความรูท้ี่ได้ศึกษา น ามาประยุกต์ใช้เพื่อในการด าเนินธุรกิจ 

สร้างโอกาสโดยใช้กลยุทธ์การตลาดน าการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตาม

ความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่

สังคมผู้ประกอบการต่อไป โดยมีนักศึกษาเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 441 คน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-3-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรยีมพรอ้มเข้าสู่สถานประกอบการ

อย่างมืออาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2559 

IQA1.5-3-02 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

IQA1.5-3-03 อ้างอิง IQA1.5-2-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบรกิารจัดหา

งานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

IQA1.5-3-04 ออกบูธผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีจาก 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 4 ประเมนิคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไมต่่ า

กวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดให้บริการแก่นักศึกษา ทั้ง 3 ด้าน โดยด าเนินการส ารวจจาก

นักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาลัยในการได้รับบรกิารด้านต่างๆ มีสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (คา่เฉลี่ย 4.77)   

2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (คา่เฉลี่ย 4.79)   

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

แก่นักศึกษา นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (คา่เฉลี่ย 4.74)   
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-4-01 แบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.5-4-02 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบรกิาร 3 ด้าน ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้รกิารและการให้ขอ้มูล 

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสงูขึน้หรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินผลคุณภาพของการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน เมื่อในปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ด้านการบริการ ผลประเมินปีการศึกษา 2558 

ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

4.71 

ด้านการบริการข้อมูลขา่วสารแก่นักศึกษา 4.62 

ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชพีแก่นักศึกษา นักศึกษา 

4.68 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า 

ด้านการบรกิารข้อมูลข่าวสารแกน่ักศึกษา ซึ่งมีคา่เฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.62 

น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสาร ในปีการศึกษา 

2559 ดังนี้ 

1) บอร์ดประชาสัมพันธ์  

2) เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th  

3) Facebook วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

4) Line กลุ่ม สโมสรนักศึกษา Line Alumni 

5) Line กลุ่มตัวแทนนักศึกษา SMO 01, SMO 02, SMO 03, SMO 04  

6) Walk In 

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการน าแนวทางในการพัฒนาการให้บริการและ

ให้ข้อมูลข่าวสาร ในปีการศึกษา 2559 มาพัฒนาปรับปรุง ส่งผลให้ผลการประเมิน

ความพึงพอใจการจัดกจิกรรมและการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึน้ ดังนี้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

4.77 

ด้านการบริการข้อมูลขา่วสารแก่นักศึกษา 4.79 

ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชพีแก่นักศึกษา นักศึกษา 

4.74 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2559 พบว่า ด้าน

การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา นักศึกษา 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย  4.74 จึงน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

การให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสาร ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป  เพื่อสนับสนุนให้ 

ทุกสาขาวิชามีการกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกิจกรรมกับการเรียน 

การสอนในรายวิชาและให้มีความครอบคลุมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม

ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  

รายการหลักฐาน IQA1.5-5-01 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบรกิาร 3 ด้าน ภาคเรยีนที่ 2/2558 ประจ าปีการศึกษา 2558 

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

กจิกรรมและการจัดบริการ 3 ด้าน ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ขอ้มลูและความรูท้ี่เป็นประโยชนใ์นการประกอบอาชีพแกศ่ิษย์เกา่ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการจัดการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่า เก่ียวกับข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลการสมัคร

งาน ข้อมูลกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อ 

ให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร กจิกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้แกศ่ิษย์เกา่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้ 

1) เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th  

2) Facebook วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

3) Line กลุ่มศิษย์เกา่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กจิกรรม/โครงการที่ด าเนินการจัดให้แกศ่ิษย์เกา่ ดังนี ้ 

1) จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้ศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อ

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด  

การสร้างคนดีสู่สังคมแห่งการเรยีนรูท้ี่ยั่งยืนสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนา

ความรู ้พัฒนาองคก์รของตน 2. เพื่อจัดบรกิารวชิการทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป   

2) จัดโครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาทุกช้ันปีและศิษย์เก่า โดย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการสมัครงานกับสถานประกอบการ 

ที่เหมาะสมกับผู้สมัครงาน เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นในการสมัครเข้าท างานทั้งในส่วน

ของผู้สมัครการรับเข้าท างานของสถานประกอบการ 

รายการหลักฐาน IQA1.5-6-01 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า เว็บไซต์วิทยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th และ Line กลุ่มศิษย์เกา่ 

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

งานและฝึกอบรมอาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA1.5-6-03 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้ศิษย์เก่า 

ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา       

เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ

ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ 

สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาอย่างยั่งยืน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

ด าเนินการจัดประชุมสโมสรนักศึกษา ครั้งที่  8 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2559  

มีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของทุกสาขาวิชาเข้าประชุม โดยนักศึกษามีส่วนร่ วมใน 

การก าหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ก าหนดรายละเอียดของการจัด

กจิกรรม/โครงการ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม 

การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รา่งกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ นอกจากนี้คณะมีระบบในการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการท ากิจกรรมของวิทยาลัยฯ โดยท า

หน้าที่ก าหนดแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ

ตามที่พงึประสงคแ์ละสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) มีการจัดท าตารางกิจกรรมประจ าปีการศึกษาและรายเดือนเพื่อให้นักศึกษาได้

น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรยีนและการจัดสรรเวลาท ากจิกรรมให้ถูกต้อง  

3) ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิผลการเรียนรูต้ามสอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 

ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จรยิธรรม  

(2) ความรู ้ 

(3) ทักษะทางปัญญา  

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาได้น าเสนอ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

พรอ้มทั้ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

เชน เพื่อพิจารณาอนุมตัิในการประชุม คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 

รายการหลักฐาน IQA1.6-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 

IQA1.6-1-02 แต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.6-1-03 รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา วาระเรื่อง การจัดท าแผนกิจกรรม

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

IQA1.6-1-04 ประกาศวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง ตารางการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.6-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย วาระพิจารณา

แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
46 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้น

การให้ความรู้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ จนส าเร็ตการศึกษา และมีการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 โดยส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ ครบถว้นทั้ง 5 ด้าน โดยมีโครงการทั้งหมด จ านวน 6 โครงการ 

1). ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของบัณฑิตไทย ประพฤติดี 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมใน

สถานการณข์ัดแย้งของสังคม มีหลักคิดเชงิคุณธรรม จ านวน 1 โครงการ 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมตามหลักปรัชญาพอเพียง   

2) ด้านความรู้ ทักษะเชาว์ปัญญา นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานบนข้อเท็จจริง มี

การน าเสนอข้อมูลที่เป็นจรงิ เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎี จ านวน 1 โครงการ 

 1. โครงการอบรมการเตรยีมความพรอ้มสู่สถานประกอบการ 

3) ด้านทักษะทางปัญญานักศึกษาต้องมีกระบวนการ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์

สถานการณ์ ได้ ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สรา้งสรรค ์จ านวน 1 โครงการ 

 1. โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบการที่สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า วางแผนงานด าเนินชีวิตและรับผิดชอบการ

เรียนรูข้องตนเองได้ จ านวน 1 โครงการ 

 1. โครงการ CLS Ambassadors Contest 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน พัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติได้ จ านวน 2 

โครงการ  

 1. โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel 

 2 .โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เพิ่มกิจกรรมโครงการให้ความรู้และทักษะ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ผ่านกจิกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพให้กับนักศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA1.6-2-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 

IQA1.6-2-02 รายงานผลการด า เนินงานโครงการเตรียมพร้อม เข้าสู่ สถาน

ประกอบการอย่างมืออาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 

2559 

IQA1.6-2-03 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS 

IQA1.6-2-04 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ CLS Ambassadors Contest เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 

IQA1.6-2-05 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel 

IQA1.6-2-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

IQA1.6-2-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมในปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีนักศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 784 คน  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัด

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพ เพื่อให้ความรู้และอธิบาย

ความส าคัญของการประกันคุณภาพ เกณฑ์การประกันคุณภาพ และการประกัน

คุณภาพเกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ทราบ รวมถึงข้อมูลและรายละเอียด

ความส าคัญต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 มีนักศึกษาทุกช้ันปีเข้ารว่ม จ านวน 1,200 คน  

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

2559 

IQA1.6-3-02 อ้างอิง IQA1.6-2-07 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมให้

ความรูท้างด้านงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องกจิกรรมของทุกโครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนินงาน พบว่า 

1) มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
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รายงานผลการด าเนินงาน 

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 โครงการ  

2) มีการด าเนินโครงการ/กจิกรรมบรรลุตามตัวชีว้ัดของโครงการทุกโครงการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิ เคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานใน 

ปีการศึกษา 2560 พบว่า ควรก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาบุคลิกยภาพ

การเขา้สังคม การเตรยีมความพรอ้มของนักศึกษาในการเขา้สมัครงาน  

รายการหลักฐาน IQA1.6-4-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA1.6-4-02 อ้างอิง IQA1.6-2-01 ถงึ IQA1.6-2-07 รายงานผลการด าเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ทั้งหมด 7 โครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดย

มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาด้านกิจกรรมต่างที่

ก าหนดโดยสถาบัน (เป้าหมาย : รอ้ยละ 80) ผลการด าเนินงาน คอื นักศึกษาได้รับการ

ส่งเสริมหรอืพัฒนาด้านกจิกรรมต่างที่ก าหนดโดยสถาบัน รอ้ยละ 100 

2) ตัวชีว้ัด : จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ (เป้าหมาย : รางวัล 5) ผลการด าเนินงาน คอื นักศึกษาได้รับ

รางวัลจากการเขา้ประกวดต่างๆ จ านวน 15 รางวัล ดังรายละเอียดดังนี้ 

รางวลั นักศกึษา สาขาวิชา 

1.ประกวดวาดภาพ นอ้มร าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ 

พระบามสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ

เบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 

สยามนิทราธิราช บรมนาถบพติร 

ณ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 

นางสาวจินดาภา วงศ์กลม 

59127339167 

แ ข น ง วิ ช า ธุ ร กิ จ

พาณิชยนาวี 

2.รางวัลชนะเลิศ SMART BOY & 

GIRL การแข่งขันบาสเกตบอล

ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  University 

Basketball Invitation (UBI) ชิ ง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

นายยุทธนา บุตตาแยม้ 

59127339081 

แ ข น ง วิ ช า ธุ ร กิ จ

พาณิชยนาวี 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

กุมารี ณ  บริษัทชู้ตอิท จ ากัด 

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2560 

3 .ร า ง วั ล  Popular Vote ก า ร

แ ข่ ง ขั น บ า ส เ ก ต บ อ ล

ระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  University 

Basketball Invitation (UBI) ชิ ง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในการประกวด Smart 

Boys & Girl ณ  บ ริ ษั ท ชู้ ต อิ ท 

จ ากัด เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

2560 

นายยุทธนา บุตตาแยม้ 

59127339081 

แ ข น ง วิ ช า ธุ ร กิ จ

พาณิชยนาวี 

4 .รา งวั ล ชม เชยก ารแข่ งขั น

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 

ค รั ง ท่ี  8  ณ  จุ ฬ า ล ง ก รณ์

มหาวทิยาลัย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 

2559  

นางสาววนารยี ์ด้วงอ้น 

58127321076 

นางสาวธัญชนก พาหะมะ 

58127321088 

นางสาวกาญจนา คงมั่น 

58127321079 

สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์ 

5.รางวัลชมเชยการแข่งขันนัก

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ คร้ัง 

ท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

จักรพงษภูวนารถ เมื่อวันท่ี 9 

กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

 

นายภาณุวัฒน ์โชติพ่วง 

58127321023 

นางสาวบัณฑิตา จีนเมอืง 

58127321144 

นางสาวธิติยากร พวงศรี 

58127321129 

นายธีรานนท์ ชนะสินสิริโชติ 

58127324160 

นายชินโชติ มิตตะกานนท์ 

5912743002 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการโลจิสติกส์ 

 

 

 

 

แ ข น ง วิ ช า  ธุ ร กิ จ

พาณิชยนาวี 

แขนงวิชาการจัดการ

การขนส่ง 

6.รางวัลชมเชย MOS Olympic 

Thaniland แ ข่ ง ขั น  Microsoft 

Excel 2016 ณ  มหาวิทยาลั ย

รังสิ ต  เมื่ อ วั น ท่ี  20  มี น าคม 

2560 

นางสาวกรองกาญจน์ ปาน

พงษ์ 

58127321014 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการโลจิสติกส์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

7.รางวัลชมเชย MOS Olympic 

Thaniland แ ข่ ง ขั น  Microsoft 

Excel 2016 ณ  มหาวิทยาลั ย

รังสิ ต  เมื่ อ วั น ท่ี  20  มี น าคม 

2560 

นายเบญจโชติ จันพนาผล 

58127321105 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการโลจิสติกส์ 

 

8.รางวัลชมเชย MOS Olympic 

Thaniland แ ข่ ง ขั น  Microsoft 

Excel 2015 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 

2560 

นางสาวกาญจนาพร พ่วง

โชติ 

58127321135 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการโลจิสติกส์ 

 

9.รางวัลชมเชย MOS Olympic 

Thaniland แ ข่ ง ขั น  Microsoft 

Excel 2016 ณ  มหาวิทยาลั ย

รังสิ ต  เมื่ อ วั น ท่ี  20  มี น าคม 

2560 

นางสาวณัฐรดา สุขศรี 

58127321179 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการโลจิสติกส์ 

 

1 0 .ช น ะ เลิ ศ  อั น ดั บ ท่ี  1             

บาสเกตบอลสวนน้ าอา่งทอง คัพ 

ระดับอุดมศึกษา ณ สนามกีฬา

สวนน้ าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

อ่างทอง เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 

2560 

นายฉัตรชัย ศรีปุย 

58127321158 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จัดการโลจิสติกส์ 

 

11.ได้รับรางวัล Over all อันดับท่ี 

8 และรางวลัจ้าวภูเขา (King of 

moutian) อันดับท่ี 1 Love Riding 

Thailand-LRT Pong krating 

challenge2 (โปง่กระทิงเดอืด2) 

อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2560 

นายปุณวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ 

57127333002 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จั ด ก า ร โล จิ ส ติ ก ส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

12.รางวัลมาตรฐานธุรกิจและ

ผลิตภัณฑด์ีเด่นแห่งปี 2560   

BEST PRODUCT OF THE YEAR 

2017 “งานประกาศรางวัล ”

ความส าเร็จมาตรฐานธุรกิจ”  ณ 

สถาบันวิจั ยจุฬ าภรณ์  'สภา

เครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนา

ธุรกิจและ เศรษฐกิจแห่งประเทศ

ไทย  เมื่ อ วั น ท่ี  25  มิ ถุ น ายน 

2560 

นางสาวภาวณิี ค านวนวุฒิ 

57127332034 

แขนงโซ่อุปทานธุรกิจ

อาหารและบริการ 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
51 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

13.รับรางวัลชนะเลิศรองอันดับ 

3  จ า ก ก า ร แ ข่ ง ขั น  Toyota-

Singha Club Race Thailand 

2017 สนามท่ี 2 เมื่อวันท่ี  23 

กรกฎาคม 2560 ณ  สวนผึ้ ง 

ราชบุรี ณ บริษัท สปอร์ต ไบซิ

เคิล จ ากัด 

นายปุณวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ 

57127333002 

ส า ข า วิ ช า ก า ร

จั ด ก า ร โล จิ ส ติ ก ส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

14 .รางวัลชม เชยการแข่ งขั น

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 

ค รั ง ท่ี  8  ณ  จุ ฬ า ล ง ก รณ์

มหาวทิยาลัย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 

2559 

นายอังกูร คงพากเพียร 

58127331084 

นายณัฐชา มูและ 

58127331085 

นางสาวนันทิยา พระกัตติยะ 

58127331087 

แขนงวิชาการจัดการ

ธุรกิจค้าปลกี 

15 .รางวัลชม เชยการแข่ งขัน

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ 

ค รั ง ท่ี  8  ณ  จุ ฬ า ล ง ก รณ์

มหาวทิยาลัย เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 

2559 

นายปุริม ชูใจ 

57127332016 

นายพีระพล ศริิเมฆา 

57127332016 

นางสาวณัฐกาญจน ์สุขดี 

58127332037 

แขนงวิชาการจัดการ

โ ซ่ อุ ป ท า น ธุ ร กิ จ

อาหารและบริการ 

3) ตัวชีว้ัด : ระดับความพึงพอใจในการให้บรกิาร การจัดกิจรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา (เป้าหมาย : ระดับความพึงพอใจ 4.25) ผลการด าเนินงาน คือ 

นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจรรมส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คา่เฉลี่ย 4.70 

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

ด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA1.6-5-02 สรุปจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนานักศึกษา

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิเคราะห์ผล

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีผล

การด าเนินงานบรรลุตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด โดยมีประเด็นที่นักศึกษาให้ 

ข้อเสนอะแนะผ่านคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เรื่อง นักศึกษาต้องการให้มีการจัด

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ ในการเตรียมความพรอ้มเมื่อส าเร็จการศึกษาเข้าสู่สังคม

การท างาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา น าผลการด าเนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการ

ด าเนินงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560 ที่จะ

ปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 โดยเน้นก าหนดกจิกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม

ของนักศึกษา  

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

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง 

1. ฝ่ายกจิการนักศึกษาด าเนนิการจัดประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการจัดท าแผนและ

การจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา และมุ่งกจิกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสรมิการพัฒนาสตปิัญญา สังคม 

อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค์ 

2. ด าเนนิกจิกรรมที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ ครบถว้นทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วยโครงการทั้งหมด 6 โครงการ และบรรลุวตัถุประสงคต์ามตัวชี้วัด

ทุกโครงการ 

3. ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรูท้างด้านงานประกันคุณภาพ เพื่อให้

นักศึกษาเข้าใจบทบาทของตนเองในดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกมีจ านวนน้อย 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย 

3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีสิ่งสนับสนุนที่ผลักดันให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและก าลังเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วขึ้น 

2. เปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าวิทยาลัย เพื่อให้ค่า FTES เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัก าลังศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก จ านวน 7 คน 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยทีอ่ยู่ระหวา่งการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 6 คน 

3. มโีครงการเขา้สูต่ าแหน่งทางวิชาการ (FAST TRACK) 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง           

มีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ

ด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน 

เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และเกิด

ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและ

กลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมใน

การวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของ

สถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย   มีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง

กว้างขวาง 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศกึษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดย

มแีนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก

งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จ าเป็น   ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วย

ในการคุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การวจิัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา โดยทางสถาบันวิจัยและพฒันาจัดท าขึน้เพื่อใช้ใน

เรื่องของการยืน่ขอทนุอุดหนนุการวจิัย การแจง้ผลการพจิารณาทุนวิจัย การรายงาน

ความกา้วหนา้ การเบิกจา่ยทนุวิจัย การส่งงานวิจยัและการสรุปรายงาน 

ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนนุสง่เสรมิให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย

และบุคลากรทุกทา่น ด าเนินการท าผลงานวิจัยตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ตามพันธกจิดา้นการวจิัย 

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

IQA2.1-1-02 คูม่ือการใชง้านระบบวิจัยออนไลน์ (ส าหรับผูว้ิจัย) 

IQA2.1-1-03 เอกสารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยข้อมลูระบบ RIS ของ

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรอืศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- ห้องสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ข้อมูลสนับสนุนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรา้งสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับ

เชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์ดังนี้ 

1) วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มีสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน ที่เป็นหน่วย

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจ าและ

บุคลากรของวิทยาลัย 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์คลัง

งานวิจัย (SSRUIR) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่ง

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์  

3) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพื่ออ านวย

ความสะดวกในการบรหิารงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ใน

เรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย 

การส่งงานวิจัยและการสรุปรายงาน รวมถึงการก ากับติดตามสถานการณ์ด าเนินงาน

การวิจัยของบุคลากรทุกท่าน โดยบุคลากรทุกท่านจะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย

ในข้อมูลส่วนบุคคล 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมมือกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างเมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 เพื่อ

น าเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

รายการหลักฐาน IQA2.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน คร้ังที่ 3/2560 วาระ ขออนุมัติจัดตั้งสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน 

IQA2.1-2-02 เอกสารระบบคลังข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (SSRUIR) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

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

IQA2.1-2-04 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดการประชุมน าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติหรอืนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าด าเนินการท า

ผลงานวิจัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้รับพิจารณาทุนในการจัดท าผลงานวิจัยจากยื่นข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับ

การจัดสรรงบประมาณ จ านวน 444,000 บาท ทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

(วช.) จ านวน 727,774 บาท และได้รับการพิจารณาทุนจากแหล่งภายนอก จ านวน 

3,715,000 บาท รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณภายในและภายนอก 

เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 4,886,774 บาท 

รายการหลักฐาน IQA2.1-3-01 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2560 

(แหล่งเงินทุนภายในและภายนอก) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้

อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติหรอืนานาชาติ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ จ านวน 45 ผลงาน โดยอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัดท าวารสาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

ให้กับอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยได้ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพรผ่ลงาน

บทความ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีวารสารจ านวน 3 เล่ม คอื 

1. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2559 

2. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2559    

 3. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่  3 ฉบับที่  1 มกราคม – 

มิถุนายน 2560 

รายการหลักฐาน IQA2.1-4-01 ตารางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

IQA2.1-4-02 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2559 

IQA2.1-4-03 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 

– ธันวาคม 2559    

IQA2.1-4-04 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – 

มิถุนายน 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติ

การด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

โครงการส่งเสริมการตีพิม์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือ

นักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 3 โครงการ คือ 

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ , 10 มีนาคม , 17 มีนาคม และ วันทั่ 21 เมษายน 

2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยได้รับความรู้ในการเขียนบทความวิจัย 

และบทความวิชาการ เพื่อการตีพมิ์ในวารสาร โดยมีผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 50 คน  

2) โครงการจัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ณ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค ์เพื่อเป็น

ช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์วารสารของวิทยาลัย  โดยมีผู้ เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 150 คน  

3) กิจกรรมการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียนงานวิจัยให้ได้รับ 

การพิจารณาตีพิมพ์ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในโครงการคลินิกวิจัย รุ่นที่ 4 วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – วันที่ 25 มิถุนายน 2560 มีวัตถุประสงค ์1. เพื่อให้นักศึกษา

ได้รับความรูใ้นการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร 

2. เพื่อเป็นช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ์วารสารของนักศึกษา โดย 

มีผูเ้ข้ารว่มโครงการ จ านวน 50 คน  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 

โครงการ คือ 

1) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยได้

สนับสนุนให้ อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ ท าวิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ของสินคา้เกษตรกล้วยไม้ ในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครอืข่าย จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) กิจกรรมการพัฒนาหัวข้องานวิจัยร่วมกับ เครือข่าย ทางสถาบันวิจัยธุรกิจ 
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ซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับส านักพัฒนาการจัดการ

อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

(Networting) ภายใต้ โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรมด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จ านวน 22 โครงการ คือ   

1) กิจกรรมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทางสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับส านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 

(Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ปีงบประมาณ 2560 

และวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ประจ าวิทยาลัยจัดท าผลงานการวิจัยเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ ซึ่งมีผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 จ านวน 21 เรื่อง 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ จ านวน 2 โครงการ คือ 

1) โครงการจัดท าวารสารวิชาการ  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2560 ทางวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าเล่มวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2560 และฉบับที่ 2 รหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 1 

มกราคม – 31 ธันวาคม 2560  

2) โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหัวข้องานวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สนับสนุนอาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าร่วมรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาและ

วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้

ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 

2562 ระหว่างวันที่  12 – 14 กรกฎาคม 2560 จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) กิจกรรมอบรมท าคู่มือการปฏิบัติการด้านงานวิจัย ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท า โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : Routine to 

Research (R2R) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผลจากการเข้ารับการอบรมดังกล่าว

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาได้น าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาและจัดท าเป็นคู่มือ 

การปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ หรือ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

กระบวนการปฏิบัติงานภายในองคก์รให้มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ

ด้านการวิจัยของวิทยาลัย โดยให้อาจารย์เข้ารว่มโครงการส่งเสรมิการอ้างอิง(Citation) 

ผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และ 25 เมษายน 2560 ที่จัดขึ้นโดยฝ่าย

วิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในการสร้างขวัญ ก าลั งใจ ให้ กั บอาจารย์ที่ ได้ รับผลงานดี เด่ น  วิทยาลั ย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับ

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปรีชา วรา

รัตน์ไชย ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  

รายการหลักฐาน IQA2.1-5-01 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียน

บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร ่ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ , 10 มีนาคม , 

17 มีนาคม และ วันที่ 21 เมษายน 2560   

IQA2.1-5-02 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติหรอืนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 

IQA2.1-5-03 รายงานผลการด าเนินโครงการคลินิกวิจัย รุ่นที่ 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ณ ตึกบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-5-04 ผลงานวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้ ใน

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

IQA2.1-5-05 รายงานผลการด า เนิน กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

(Networting) ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 ณ ส านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560   

IQA2.1-5-06 รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

อุตสาหกรรม ( Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ปี งบประมาณ 

2560 ณ ส านักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่าง

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560   

IQA2.1-5-07 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 จ านวน 21 เรื่อง   

IQA2.1-5-08 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท าวารสารวิชาการ วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

2560 

IQA2.1-5-09 อ้างอิง IQA2.1-4-01 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
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IQA2.1-5-10 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวจิัย 

เพื่ อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-5-11 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความ

เข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) 

IQA2.1-5-12 คูม่ือการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

IQA2.1-5-13 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการอ้างอิง(Citation) ผลงาน

วิชาการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และ 25 เมษายน 2560 โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-5-14 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย ได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

ด าเนินการตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ 

เปิดคลินิกวิจัยในการให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก ประสานงาน และเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้าง

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เข้าข่ายงานที่จะขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ 

ซึ่งวิทยาลัยฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผลงาน 

สู่การจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จัดขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังก าหนดให้อาจารย์ได้ศึกษาท าความ

เข้าใจ กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนใหอ้าจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยด าเนินงานยื่นขอ

จดสิทธิบัตรงานวิจัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

รายการหลักฐาน IQA2.1-6-01 รายงานผลการด าเนนิโครงการพัฒนาผลงานสูก่ารจดสทิธิบัตร เมื่อวันที่ 

9 พฤษภาคม 2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-6-02 เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ

คณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มทีเ่น้นการวิจัย 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 

 

 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
64 

 

2. แปลงจ านวนเงินทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  
 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุนภายนอก งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงนิรายได้ 

1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,715,000 727,774 444,000 

ภาพรวมระดับคณะวิชา 3,715,000 727,774 444,000 

 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์
รวมเป็น

เงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 
รวม

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน ปฏิบัต ิ

งาน

จริง 

ลา

ศึกษา

ต่อ 
แหล่งทุนภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

เงิน

รายได้ 

ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์

และสังคมศาสตร ์

3,715,000 727,774 444,000 4,886,774 46 1 47 

รวมทั้งหมด 3,715,000 727,774 444,000 4,886,774 46 1 47 
 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิ

สนับสนุนงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่

ปฏิบัติงานจริง 

เฉลี่ยต่อคน 
คะแนนที่

ได้ 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 4,886,774 46 106,234.22 5.00 

รวม 4,886,774 46 106,234.22 5.00 

 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก X 5 

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การค านวณผลด าเนนิงาน 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ =  

 

        = 106,234.22 บาทต่อคน 

 

2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

       = 21.25 เทียบเท่ากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA2.2-01 เอกสารสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA2 .2-02  รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลุ่มมษุยศาสตร์ 

25,000 
106,234.22 บาทต่อคน 5.00 คะแนน 

 บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (4,886,774) 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (46) 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (106,234.22)   

X 5 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 (25,000) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   : ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ไดส้ร้างสรรค์ขึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ

แขง่ขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้

สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้

ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยมีวิธีการคดิดังนี้ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   ตามสูตร 
 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ี  

                                       ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แลว้ 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แตไ่ม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ       

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์    

ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่าน้ าหนัก

(1) 
ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

10 2 

0.40 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

29 11.6 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

1 0.6 

0.80 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

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 

1 0.8 

1.00 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 1 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 3 3 
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ค่าน้ าหนัก

(1) 
ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

  

 - ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

  

 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

  

รวมคุณภาพงานวจิัย 45 19.00 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

  

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน   

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

  

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

รวมผลงานสร้างสรรค์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 45 19.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า 47 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 47 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 (ผลงานทางวชิาการตามปีปฏิทิน) 

กลุ่มสาขาวชิา ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์
19.00 47 40.43 10.11 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 5.00 
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การค านวณผลการด าเนินงาน 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   ตามสูตร 

 

   = ร้อยละ 40.43 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  =  

 

 
 

   = 10.11 เทียบเท่ากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA2.3-01 ตารางสรุปจ านวนผลความวิจัยที่น าเสนอระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

IQA2 .3-02  รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติก ส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 40.43 5.00 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (19.00) 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (47) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (40.43) 
X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่ี  

                                       ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (20) 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัไดร้ับทุนสนับสนุนงานวิจยัฯจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก ่ส านกังานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาต ิ(วช.) กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม และบริษัทเอม็สแควร ์อิเล็กทริก จ ากดั 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญกับการท าวิจัยฯและผลงานทางวชิาการเป็นอย่างยิง่ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ส่งเสรมิให้อาจารย์ประจ าวิทยาลยัขอทนุสนับสนนุงานวิจัยจากแหล่งทนุภายนอกมากขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

อาจารย์ประจ าวิทยาลยัมีการส่งผลงานทางวิชาการทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบัน

พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้าน     

ที่สถาบันมีความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด

คา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม 

จัดประชุมหรอืสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรอืเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทาง

วิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ 

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน

จากการให้บริการทางวชิาการด้วย 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   : การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการ

ที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และ

น ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและ

น ามาใชป้ระโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สรา้งความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน น าผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนใน 5 พืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

2560 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นข้อมูลใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ ประจ าปี 

2560 งบประมาณรายได้และงบแผ่นดิน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม โดยก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนและ

โครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคม ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ร้อยละของผู้ รับบริการได้ รับประโยชน์ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวติประวัน  

รอ้ยละ 70 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้  และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน หรอืการวจิัย 

รอ้ยละ 70 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

พร้อมทั้ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

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

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA3.1-1-02 รายงานการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 

IQA3.1-1-03 แผนปฏิบัติการด้านบรกิารวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

IQA3.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย วาระพิจารณา

แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ 2 โครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบรกิารวชิาการเพื่อให้เกดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรอืสังคม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ

บรกิารวิชาการ และด าเนินการโครงการบริการวิชาการตามแผนที่ก าหนด จ านวน 30 

โครงการ ตามแหล่งพื้นที่ที่ก าหนด รวมทั้งทุกโครงการได้มีการน าองค์ความรู้ในการ

บรกิารวชิาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

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

งบประมาณ 2560 

IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2560 จ านวน 30 โครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบริการวชิาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ

ให้เปล่า 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินโครงการบริการวชิาการแกส่ังคม 

ตามความต้องการของชุมชน จ านวน 30 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นโครงการ

บรกิารวชิาการแบบให้เปล่า  

รวมทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยงัมแีหล่งเรียนรู ้โดยเปิดศูนย์การเรยีนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิ

สติกส์ ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เช่น  

1) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์  

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3) มหาวิทยาลัยรังสิต 

4) Myanmar Maritime University, Republic of the Union of Myanmar  

5) TF COSMETOLOGY โรงงานรับผลิตครีม รับผลิตสบู่ เครื่องส าอาง อาหารเสริม 

OEM  

6) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และ 7) กลุ่มบรษิัท ไทยรเีฟอร ์

รายการหลักฐาน IQA3.1-3-01 อ้างอิง IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 30 โครงการ 

IQA3.1-3-02 สรุปหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์การ

เรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA3.1-3-03 หนังสือราชการภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เรื่อง ขอความ

อนุเคราะห์น าคณะครูและนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 

IQA3.1-3-04 หนังสือภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยม

ชมวิทยาลัย และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ 

IQA3.1-3-05 หนังสือภายนอกกลุ่มบริษัท ไทยรีเฟอร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้า

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

IQA3.1-3-06 หนังสือราชการภายนอกวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ 4 ประเมนิความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมใน

ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกส่ังคม มีผลการประเมินดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 2 ตัวชีว้ัด มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1. ร้อยละของผู้รับบริการ

ได้รับประโยชน์ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการหรื

อน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ในชีวติประวัน 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 100  

2 .ร้ อ ยล ะขอ งโค รงการ

บริการวิชาการที่ น าองค์

ความรู้ และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการ

สอน หรอืการวจิัย 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 100  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

2) โครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งหมด 30 โครงการ มีผลการด าเนินโครงการ

บรรลุตามตัวชีว้ัดทุกโครงการ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน น าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชีว้ัดของ

แผนและโครงการบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 

4/2560 เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2560 วาระที่  5.8 พิจารณารายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA3.1-4-02 อ้างอิง IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 30 โครงการ 

IQA3.1-4-03 รายงานการประชุมกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลยั คร้ังที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรอืพฒันาการให้บริการวิชาการ

สังคม 

ผลการด าเนนิงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้วเิคราะหผ์ลประเมนิ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการหรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประวัน และ2. ร้อยละ

ของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้  และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชนมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ

ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความ

ต้องการของชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการด าเนินงานที่อยู่

ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในชีวิตจริง และการก าหนดโครงการบริการวิชาการจะพิจารณาจากการ

รายงานผลการส ารวจความต้องการของชุมชน ซึ่งจะมีการก าหนดกจิกรรม/โครงการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละด้าน ดังนี้  

1) การก าหนดกจิกรรมโครงการบรกิารวชิาการให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 

       1. ยาเสพติด 

       2. สิ่งแวดล้อมและขยะ 

       3. การปลูกปา่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

4. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา 

5. การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

6. การให้นักศึกษาได้ฝกึคิด/วิเคราะห์ 

2) ก าหนดกจิกรรมตามประเด็นการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 

พืน้ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง

กระบวนการส ารวจความตอ้งการอยู่ระหวา่งด าเนินการของสถาบันวิจยัและพัฒนา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

รายการหลักฐาน IQA3.1-5-01 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมสี่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแกส่ังคมในระดบัสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ประจ าของวิทยาลัย จ านวน 8 คน เข้ารว่มโครงการบรกิาร

วิชาการของสถาบัน ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการ

วิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ที่จัดขึ้นโดย

สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายการหลักฐาน IQA3.1-6-01 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัมีการจัดท าโครงการบรกิารวชิาการทุกคน (1 คน / 1 โครงการ) 

2. มีการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคม ตามความต้องการของชุมชน จ านวน 30 โครงการ เป็น

โครงการบรกิารวชิาการแบบให้เปล่า 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือ เป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ

สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ

แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

จุดเน้นของสถาบันอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้

ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม

ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 369/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการ

ด าเนินงาน มีหน้าที่ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

2) จัดท าแผนปฏิบตัิการดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3) ด าเนิน ติดตาม ผลักดัน รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 

การด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อผู้บรหิาร 

5) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

รายการหลักฐาน IQA4.1-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 369/2559 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ลง

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน 
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ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม และ

ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน จ านวน 1 ตัวชีว้ัด คอื รอ้ยละ

ของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดี งาม  

มีเป้าหมายรอ้ยละ 85 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 

2559 จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินงาน

โครงการทั้งสิน้ จ านวน 140,000 บาท  

รายการหลักฐาน IQA4.1-2-01 รายงานการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 

IQA4.1-2-02 แผนปฏิบัติการการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี

การศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงาน

เจ้าภาพจ านวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และแจ้งให้ผู้บริหาร

หน่วยงานทราบ  

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีโครงการทั้งหมด 

6 โครงการ และมีผลการด าเนินการจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 83.33  เนื่องจากโครงการท าบุญตักบาตรวันขึ้น

ปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมอยู่ในช่วงการถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 

วิทยาลัยฯ จึงของงงดการจัดกจิกรรม 

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

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย โลจิสติกส์

และซัพพลายเชน วาระที่ 5.6 พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
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ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 12 เดือน ครั้งที่ 

4/2560 เมื่อวันที ่20 กรกฎาคม 2560 

IQA4.1-3-03 บันทึกข้อความ ที่ ว.ล.ช. 582 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอ

น าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบ 6 เดือน)  

IQA4.1-3-04 บันทึกข้อความ ที่ ว.ล.ช. 1858 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอ

น าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 (รอบ 12 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมนิความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการ

ส ารวจจากบุคลกรและนักศึกษา ด าเนินการวัดในประเด็น เรื่อง การมีทัศนคติ ค่านิยม 

ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมท่ีดีงาม ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยได้ประเมินผลตัวชีว้ัดความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2559 มีผลดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ 

คา่นิยม ความมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร

มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย ์

และวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

รอ้ยละ 85 รอ้ย 90  

 

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

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

IQA4.1-4-02 อ้างอิง IQA4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วาระที่ 5.6 พิจารณาผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 

12 เดือน คร้ังที ่4/2560 เมื่อวันที ่20 กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่าย

กจิการนักศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 
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ซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 และสรุปผลตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค์ 
ผลการ

ด าเนนิงาน 

ผลการ

บรรลุ 

1 โครงการอบรมคุณ - 

ธรรมจ ริยธรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

1. เพื่ อปลูกจิตส านึกและ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระเบียบวินัยให้กับ

นักศกึษา 

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะใน

ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ใ ห้ กั บ

นักศกึษา 

3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา

ได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี

ระเบียบวนิัย มคีวามกตัญญู

กตเวที มีสัมมนาคารวะและ

ปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้

อย่างถูกต้อง 

5.00  

2 โครงการสานสายใยท่ีดี

จากพี่สู่น้อง ประจ าปี

การศึกษา 2559 

1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก

ถึงความส าคัญของการท า

กิจกรรมและเกดิแรงบันดาล

ใ จ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์

กิจกรรมมีความรัก ความ

สามัคคีท่ีเป็นประโยชนต์อ่ไป  

2. เพื่อเสริมสร้างสายใยท่ีดี

ให้ กั บ รุ่นพี่ รุ่น น้ อ งได้ ท า

ความรู้จักสนทิสนมกัน  

พร้อมท้ังสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 

และเพื่อนใหมไ่ด้ 

4.83  

3 โ ค ร ง ก า ร จิ ต อ า ส า

กิจกรรมเพื่อสังคม 

1. เพื่ อปลูกจิตส านึกและ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระเบียบวินัยให้กับ

นักศกึษา 

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะใน

ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ใ ห้ กั บ

4.91 
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นักศกึษา 

3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา

ได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี

ระเบียบวนิัย มคีวามกตัญญู

กตเวที มีสัมมนาคารวะและ

ปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้

อย่างถูกต้อง 

4 โ ค ร ง ก า ร ไ ห ว้ ค รู 

ป ร ะจ า ปี ก า รศึ ก ษ า 

2559 

1 . เพื่ อ เป็ น ก า รอ นุ รั ก ษ์

วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปี

ใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทย

ตลอดไป 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

จัดกิจกรรมให้บุคลากรใน

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มี

ส่ ว น ร่ ว ม พ บ ป ะ  ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

อย่างใกล้ชิด 

3 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ค ว าม รู้ 

ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม

ประเพณี 

4 . เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ าแล ะ

บุคลากรเห็นความส าคัญ

ของการสืบสาน อนุ รัก ษ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

แ ล ะ สื บ ท อ ด ค ว าม เป็ น

แบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม 

4.84  

5 โค รงก า รท า บุ ญ ตั ก

บ า ต ร วั น ขึ้ น ปี ใ ห ม่ 

สบืสานวัฒนธรรม 

เนื่ อ งจากอยู่ ในช่ วงการถวายความอาลั ยต่ อ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 วิทยาลัยฯ จึงของงงดการจัด

กิจกรรม 

6 โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น 

ประเพณี ไทย อนุ รักษ์

วัฒนธรรมพื้นบ้านวัน

สงกรานต ์

1 . เพื่ อ เป็ น ก า รอ นุ รั ก ษ์

วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปี

ใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทย

ตลอดไป 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

จัดกิจกรรมให้บุคลากรใน

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มี

ส่ ว น ร่ ว ม พ บ ป ะ  ส ร้ า ง

4.52  
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ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

อย่างใกล้ชิด 

3 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ค ว าม รู้ 

ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม

ประเพณี 

4 . เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ าแล ะ

บุคลากรเห็นความส าคัญ

ของการสืบสาน อนุ รัก ษ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

แ ล ะ สื บ ท อ ด ค ว าม เป็ น

แบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เมื่อคร้ังที่ 

4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2559  

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้น าผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 เพื่อน ามา

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

2560 โดยการก าหนดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างแท้จริง เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 ยังมีบางกิจกรรม/โครงการที่

ยังไม่ตอบสนองและสอดคล้องกับด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการหลักฐาน IQA4.1-5-01 อ้างอิง IQA4.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วาระที่ 5.6 พิจารณาผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559  

รอบ 12 เดือน คร้ังที ่4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

IQA4.1-5-02 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินการ

จัดกจิกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านท านุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1) สื่อออนไลน์ : เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th 
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2) สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย 

3) สื่อช่องทางอื่นๆ 

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

IQA4.1-6-02 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยโลติสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน - 

รายการหลักฐาน - 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

- 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

วิทยาลยัควรด าเนนิการสนับสนุนการก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาต ิ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

-  
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องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท า

หน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร

จัดการด้านต่าง ๆ ใหม้ีคุณภาพ เชน่ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้        

หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

       กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา

จ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะดังนัน้ คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร 

การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวสิัยทัศน์ของ 

คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูjแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

เสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการฯ ได้รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ที่เป็นข้อมูลจากการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยบุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน

การวเิคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้วเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรค จากนั้นได้ประเมินน้ าหนักคะแนนและน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญ

จากมากไปหาน้อย 

2) คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

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 วันที่ 30 กันยายน 2559 และได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ลงสู่ระดับบุคคลเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ มีการติดตามความก้าวหน้าผล

การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นประจ าทุกเดือน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 106/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  (พ .ศ . 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559     

IQA5.1-1-02 รายงานการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 

IQA5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วาระเพื่อพิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2559 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 

IQA5.1-1-04 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 

A3 พ.ศ. 2560  

IQA5.1-1-05 แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ที่ผา่นการอนุมัติจากอธิการบดี 

IQA5.1-1-06 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 247 ลง

วันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่อง ขออนุมติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 กันยายน 

2559 

IQA5.1-1-07 เอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี 

IQA5.1-1-08 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-1-09 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)  

IQA5.1-1-10 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการเรียน

การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่ อวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติ และโอกาสในการแขง่ขัน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม  

การค านวณต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับกองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสวนสุนันทา เพื่ อ ให้บุ คลากรมีความรู้ความ เข้าใจใน 

การค านวณต้นทุนของหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2560 โดย

วิทยาลัยมีการด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน ดังนี ้ 

1) ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าบัญชี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ที่

ประกอบด้วยสัดส่วนค่าใช้จา่ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรยีน

การสอนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินใน

ด้านความคุม้คา่ของการบรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแข่งขัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 5 หลักสูตร โดยมีต้นทุนต่อหน่วยใน

แต่ละ หลักสูตร ดังนี ้ 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีต้นทุนต่อหน่วย 

83,487.67 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) มีต้นทุนต่อหน่วย 121,030.49 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มีต้นทุนต่อหน่วย 72,312.27 บาท 

แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก มีต้นทุนต่อหน่วย 66,469.75 บาท 

แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ มีต้นทุนต่อหน่วย 

74,686.23 บาท 

แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง มีต้นทุนต่อหน่วย 73,101.08 บาท 

แขนงวิชาการจัดการขนส่งสินคา้ทางอากาศ มีต้นทุนต่อหน่วย 95,532.64 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มีต้นทุนต่อหน่วย 194,194.62 บาท 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มีต้นทุนต่อหน่วย 269,073.16 บาท 

ทั้งนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ค านวณต้นทุนของผลผลิต/กิจกรรม
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามภารกิจ ทั้งหมด 3 กิจกรรม/ผลผลิต และมีต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละผลผลิต/

กจิกรรม ดังนี้ 

- การให้บริการทางวิชาการ มีต้นทุนต่อหน่วย 651.59 บาท 

- ด าเนินการวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้มีต้นทุนต่อหน่วย 33.72 บาท 

- ส่งเสรมิการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีต้นทุนต่อหน่วย 1,000.79 บาท 

เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนโดยใช้ความสัมพันธ์ของก าไร (profit) ต้นทุน (cost) ปริมาณ (quantity) และ

รายรับ (revenue) ในภาพรวมจุดคุ้มทุนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ได้

จากการค านวณต้องมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 4,001 คน แต่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนมีนักศึกษาจรงิ จ านวน 2,151 คน ซึ่งน้อยกว่าจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 

1,850 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24 ถือว่าไม่คุ้มค่าต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในบาง

หลักสูตร (3 หลักสูตร จากทั้งหมด 5 หลักสูตร) อันเนื่องจากต้นทุนคงที่รวม (TFC) เช่น 

คา่เสื่อมราคาที่เกิดจากงบลงทุนประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เนื่องจากวิทยาลัย

ย้ายสถานที่การจัดการเรียนการสอนท าให้มีความจ าเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 21 ของงบประมาณราจจ่ายทั้งหมด จึง

ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น การเปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

เดียวกันที่ เปิดสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ )ต้นทุนต่อหน่วย 78 ,973.02 ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต มีต้นทุนต่อหน่วย 76,314.24 พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังสามารถแข่งขันได้(ต่ ากว่าคู่แข่ง) โดยใน

ระยะยาวเมื่อระบบสาธาณูปโภคพื้นฐานมีความสมบูรณ์สัดส่วนของงบประมาณเพื่อ

การลงทุนมีสัดส่วนลดลง จะส่งผลให้หลักสูตรมีความได้เปรยีบทางการแข่งขันในระยะ

ยาว นอกจากข้อมูลในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยแล้ว เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืนวิทยาลัยฯ ยังให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่จะท าให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านโลจิสติกส์ ที่

สามารถจบไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังวิสัยทัศน์

ของวิทยาลัย 

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

จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

IQA5.1-2-02 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 และเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

IQA5.1-2-03 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA5.1-2-04 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง ขอแจ้งผล
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

การวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่  417.1/2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประกอบด้วย คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน เป็นประธาน รองคณบดี ทุกฝ่ายงาน เป็นกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชา เป็น

กรรมการและเลขานุการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยนุการ สั่ง ณ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 

1. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และการวางระบบควบคุมภายใน ได้ประชุมเพื่อ

ก าหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจัย

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิของวิทยาลยั และครอบคลุมบรบิทในการวเิคราะห์

ความเสี่ยง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และด้านนโยบาย กฏหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ มาประกอบการวิเคราะห์  

จากนั้น น าความเสี่ยงที่ได้มาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัด

อันดับความเสี่ยงที่เกดิจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง 

โดยผลจากการประเมินความเสี่ยง พบว่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง จากจ านวน 

4 ด้าน และน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ เพื่อพิจารณา  

2. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง

ผ่านช่องทางเว็บไซต์วิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยได้รับ

ทราบ  

3. มีการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 เชน่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ : การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง 

มีแนวทางการจัดการความเสี่ยง : 1). มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร ์

2). มีการหารือหรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3). มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ และ4). มีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรต์่อมหาวิทยาลัย
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เป็นประจ าทุกเดือน  

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง โดยประเด็นความเสี่ยงที่

วิทยาลัยเห็นว่าเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดคอื จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ

ที่ประมาณการไว้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่วิทยาลัยไม่สามารถควบคุมได้ จึงมี

แนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นมาตรการก าจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ สื่อ social media 

(facebook line) เว็บไซต์   นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้ออกแนะแนวหลักสูตรตาม

สถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ชัยนาท จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัด

ชุมพร จังหวัดระนอง เป็นต้น และมุ่งแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ

ภาครัฐและภาคเอกชน ในเรื่องการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงาน 

โดยในปีการศึกษา 2559 มีการท าความรว่มมือทางวิชาการ ดังนี้ 

1. บรษิัท ดับเบิล้เอ (1999) จ ากัด 

2. สมาคมผู้ขนส่งสินคา้ทางอากาศ(TIFFA) 

จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน

นักศึกษาเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2558 

4. มีการติดตามความผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรอบ 9 เดือน (ต.ค. 58  – มิ.ย. 60) พบว่า มีผลการ

ด าเนินงานตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ความเสี่ยงทั้งหมด 7 ความเสี่ยง คดิเป็นร้อยละ 100 

5. มีการเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัย  

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 27 มกราคม 2560 

รายการหลักฐาน IQA5.1-3-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 417.1/2559 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 

IQA5.1-3-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 9 เดือน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA5.1-3-03 แผนบรหิารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

IQA5.1-3-04 เอกสารแสดงการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง เว็บไซต์วิทยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน ผู้บรหิารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 

เป็นหลักบริหารจัดการตามนโยบายที่ก าหนด โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับ

วิทยาลัย จากนั้นด าเนินการถ่ายทอดสู่รายบุคคล โดยวิทยาลัยได้รับการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีการจัดท าค ารับรอง

การปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี กับคณบดี  ระหว่างคณบดีสู่ รายบุคคล  

โดยวิทยาลัยมีการด าเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินการติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และรายงานผลต่อหน่วยงาน

เจ้าภาพมหาวิทยาลัย ประจ าทุกเดือน เพื่อเป็นการก ากับติดตามและผลักดันการ

ปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมาย 

จากการด าเนินงานและการก ากับติดตาม ผู้บริหารมีการน าผลที่ได้จากการประเมิน

มาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนี่อง ท าให้การด าเนินงานของวิทยาลัน มีผล

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 

10 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560)  พบว่า รายงาน

ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ภาพรวมเท่ากับ 

3.3954 อยู่ในระดับดี 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงาน และตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัย พรอ้มทั้งด าเนินงาน

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ อาทิ

เช่น ระบบ e-office, ระบบ ERP และ E-mail ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อความ

รวดเร็วคล่องตัวและการลดการใช้งานกระดาษ นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีจุดให้บริการ 

แบบ One Stop Service โดยเป็นจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพื่อเป็นการ

สรา้งความพึงพอใจให้กับผู้รับบรกิาร เป็นต้น 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้าน 

โลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้า

มาศึกษาเรียนรู้กระบวนการงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ทุกสาขาได้เข้าใช้ในการฝึก

ปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจิสติกส์ รวมทั้งวิทยาลัยได้รวม

กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ 

เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าสมัครสอบ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความรู ้

ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ซึ่งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถน าใบ
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ประกาศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไปยื่นเพื่อสมัครเข้าท างานใน

สถานประกอบการณ์ได้ 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารของวิทยลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน มีการด าเนินการเพื่อเปิดรับขอ้เสนอแนะจากนักศึกษาหรอืผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย โดยการส ารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ

ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสังคมต่อ

การด าเนินงานตามภารกิจ และน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

โดยน าข้อมูลคาดหวังและความต้องการมาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อก าหนด

แผนให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  

ส่วนในภารกิจด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยได้น าผลการส ารวจความต้องการ

ของชุมชน มาจัดท าแผนบริการวิชาการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

โดยในปีงบประมาณ 2560 มีโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 30 โครงการ และมี

แหล่งเรียนรู้ จ านวน 1 แหล่ง คือ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ได้ด าเนินการแสดงความรับความรับผดิชอบต่อสังคม โดยวิทยาลัยมีการ

ด าเนินการจัดอบรมทางวิชาการในด้านภาษาอังกฤษและโปรแกรม Microsoft Excel 

ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรและ

นักศึกษาให้มีความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อสังคม และนักศึกษายังตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการณ์ใน

การเขา้รับท างานต่อไป 

นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้บริการ

วิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น โดยมีแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การห้องปฏิบัติการด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม 

5. หลักความโปรง่ใส (Transparency) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มีหลักการบริหารงานและมีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยมีระบบกลไกที่

เอื้อต่อการท างานและสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนหรือผู้ที่

เก่ียวข้องทราบ อาทิเช่น เว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้มี

การรายงานทางการเงินของวิทยาลัยต่อผู้บริหารทราบ และมีการเผยแพร่การ

ด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อเป็นการเปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บรหิารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
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เชน ได้เปิดโอกาศและมีการส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเข้ารว่มในการรับรู ้

เรียนรู ้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง 

ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมกระบวนการตัดสินใจ และร่วม สร้างหรือเสนอแนะ

กระบวนการพัฒนา เช่น ในที่ประชุมของบุคลากรประจ าวิทยาลัย ผู้บริหารเปิดโอกาส

ให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทาง 

การด าเนินงานต่างๆ ได้ เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุ

ตามเป้าหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มีการกระจายอ านาจโดยการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อมอบหมาย

ภารกิจตามพันธกิจ โดยแบ่งตามสายงานและภาระงานลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ 

ผู้ปฏิบัติการตามล าดับขั้น ซึ่งมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เช่น การ

มอบหมายภาระงานจากคณบดีลงสู่รองคณบดี โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บริหารงานตามอ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วย

ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

การบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและ

การด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 เพื่อการด าเนินงาน

ตามภารกิจ คือ ผลิตบัณฑิต ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน

และสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

จัดระบบให้มีการบริการ ณ จุดให้บริการ One Stop Service ที่ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษา

และผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ในจุดบริการเดียว โดยมีบุคลากรของ

วิทยาลัยยินดีคอยให้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการ รวมทั้งวิทยาลัยมีโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม และศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์  ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง 

ถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐาน

ทางเศรษฐกจิและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ก าหนดให้มีการประชุมบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อหามติการคัดเลือก

สรรหาบุคลากรสายวิชาการเข้าเป็นผู้แทนวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ทั้งนี้ในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน จากการด าเนินการส ารวจความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ
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ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า  บุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด  

รายการหลักฐาน หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  

IQA5.1-4-01 คูม่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA5.1-4-02 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 

10 เดือน) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 

IQA5.1-4-03 ภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจุดให้บริการ One Stop 

Service 

IQA5.1-4-04 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โลจิสติกส์ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

IQA5.1-4-05 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

IQA5.1-4-06 เอกสารตัวอย่างใบประกาศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

IQA5.1-4-07 รายงานผลการส ารวจความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เกา่ต่อการด าเนนิการตามภารกิจ ประจ าปงีบประมาณ 2560 (รอบที่ 1) 

IQA5.1-4-08 รายงานผลการประเมินความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของสงัคมตอ่การ

ด าเนินงานตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบที ่1) 

IQA5.1-4-09 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จ านวน 30 โครงการ 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

IQA5.1-4-10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

IQA5.1-4-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร ์Excel 

ส าหรับบุคลากร 

IQA5.1-4-12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel 

(นักศึกษา) 

IQA5.1-4-13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษ (นักศึกษา) 

IQA5.1-4-14 ภาพถา่ยห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ (นักศึกษา)  
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หลักความโปร่งใส (Transparency)  

IQA5.1-4-15 รายงานทางการเงินของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-4-16 เว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

IQA5.1-4-17 รายงานการประชุมบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

IQA5.1-4-18 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-4-19 โครงสรา้งการบรหิารจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

IQA5.1-4-20 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการ

ด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 

หลักความเสมอภาค (Equity)  

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

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

IQA5.1-4-22 รายงานการประชุมบุคลากร มติการสรรหาผู้แทนคณะกรรมการบรหิาร

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

IQA5.1-4-23 ภาพถ่ายการประชุมมติการสรรหาผู้แทนคณะกรรมการบริหารสภา

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA5.1-4-24 รายงานผลการส ารวจความเช่ือมัน่ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 1) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวจิัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินงานจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

โดยได้ด าเนินการจัดการความรู ้ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) ก าหนดองคค์วามรูท้ี่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย พร้อม

ก าหนดตัวชีว้ัดเพื่อวัดความส าเร็จ 

3) ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อม

เสนอผู้บรหิารลงนามในแผนการจัดการความรู ้จ านวน 3 แผน คอื 

     - แผนที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ คือ
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แนวทางการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เกี่ยวข้องกับพันธกิจให้การศึกษา/การ

เรียนการสอน 

     - แผนที่ 2 พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ และสิทธิ 

ทางปัญญา ซึ่งองค์ความรู้ คือ แนวทางการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย

ให้มีมาตรฐานให้ตรงกับเงื่อนไขวารสารที่จะตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ เกี่ยวข้องกับ

พันธกจิการวจิัย 

     - แผนที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ ซึ่งองค์ความรู้ คือ 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานโสตทัศนศึกษาในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  

4) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

5) จัดตั้งกลุ่มความรูเ้พื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละคน้หาแบบปฏิบัติที่ดีตามองค์ความรู้

ที่ก าหนด โดยมีกลุ่มความรู ้จ านวน 3 กลุ่ม 

6) ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้  รอบ 6 เดือน 

และได้ทบทวนแนวทางในการด าเนินงานและแผนการจัดการความรู้  ร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 

- แผน 1 การจัดการเรยีนรูแ้บบ Active Learning  

- แผน 2 การเขยีนข้อเสนอโครงการวจิัย 

- แผน 3 การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ 

- แผน 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานโสตทัศนศึกษาในวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย 

โดยกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินงาน

การจัดการความรู้ให้กับกลุ่มความรูข้องบุคลากรสายสนับสนุน 

7) ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน และได้

องคค์วามรู ้ดังนี้ 

7.1) องค์ความรู้เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ด าเนินการถอดบทเรียนจาก

อาจารย์ ร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม

อื่นๆ พรอ้มทั้งน าองคค์วามรูท้ี่ได้มาปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรยีนรูโ้ดยจัดท า 

มคอ.3 ที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มเป้าหมาย

ขององคค์วามรู ้คอื บุคลากรสายวิชาการ 

7.2) องค์ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ด าเนินการถอดบทเรียน

จากอาจารย์ และร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของกลุ่ม พรอ้มทั้งน าองค์ความรู้
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ที่ได้มาปรับใช้ในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อส่งในระบบ MRMS ของสถาบันวิจัย

แห่งชาติ โดยกลุ่มเป้าหมายขององคค์วามรู ้คอื บุคลากรสายวิชาการ 

7.3) องค์ความรู้เรื่อง การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่  ได้ด าเนินการถอด

บทเรียนจากอาจารย์ และร่วมกันสกัดองคค์วามรูใ้นภาพรวมของกลุ่ม พรอ้มทั้งน าองค์

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

โดยกลุ่มเป้าหมายขององคค์วามรู ้คอื บุคลากรสายวิชาการ 

7.4) องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานโสตทัศนศึกษาใน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยด าเนินการถอดบทเรียนจากบุคลากรสาย

สนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และร่วมกันสกัดองคค์วามรูใ้นภาพรวมของ

กลุ่ม พร้อมทั้งน าองค์ความรูท้ี่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการ

เรื่องการใช้งานระบบการจองห้องเรียนและห้องประชุมด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งวิธีการ

ปฏิบัติเดิมเป็นการจองแบบผ่านเอกสารไม่ได้ด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้

การปฏิบัติงานรวดเร็วขึน้ ลดเวลา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ โดยกลุ่มเป้าหมายของ

องคค์วามรู ้คอื บุคลากรสายสนับสนุน 

นอกจากนี้ บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน

อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้องค์ความรู้ เช่น การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เทคนิคการติดตาม

งานบริหารส านักงาน และการพัฒนาระบบการแก้ไขผลการเรียน “I” ผ่านระบบ

อินเตอรเ์น็ต เป็นต้น 

8) จัดเก็บองค์ความรู้ที่ ได้ในเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-5-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 677/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

IQA 5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (วาระที่เก่ียวกับการ

ก าหนดองคค์วามรู)้ 

IQA 5.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (วาระที่เก่ียวกับการ

ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู ้ระดับหน่วยงาน) 

IQA 5.1-5-04 แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

IQA 5.1-5-05 รายงานการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ 

IQA 5.1-5-06 เอกสารสรุปกลุ่มองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สมาชิกกลุ่มความรู้ 

IQA 5.1-5-07 รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานจัดการความรู ้รอบ 6 เดือน 
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IQA 5.1-5-08 แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ฉบับปรับปรุง 

IQA5.1-5-09 เลม่องค์ความรูท้ี่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

IQA5.1-5-10 เอกสารแสดงการเผยแพร่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

www.km.ssru.ac.th เก่ียวกับการด าเนินงานการจัดการองคค์วามรู้ 

IQA5.1-5-11 เอกสารแสดงการน าองคค์วามรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายบุคคลมีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งก ากับ

ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

2) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ประชุมทบทวนและจัดท าแผนทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากร  

3) ฝ่ายบุคคลเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ โดยน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 

4) ฝ่ายบุคคล ได้เผยแพร่แผนทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรผา่นช่องทาง

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

การปฏิบัติ 

5) ฝ่ายบุคคล ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดโครงการอบรมและ

พัฒนาให้กับบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดังนี้ 

1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ระหว่างวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2559 -9 มกราคม 2560 มีวัตถุประสงค ์1. เพื่อเพิ่มความรูภ้าษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร 2. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะการอ่านและไวยากรณ์

ของบุคลากร และ3. เพื่อสามารถน าความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปสอบวัด

ความรูใ้นท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีผูเ้ข้ารว่มโครงการ จ านวน 64 คน 

2. จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ส าหรับบุคลากร ระหว่าง

วันที่ 5-6 มิถุนยายน 2560 มีวัตถุประสงค์ 1. ทราบวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Excel  2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 และทราบถึงประ

โยชนน์ของการใช้งานโปรแกรม  Microsoft Excel และ3.  สามารถน าโปรแกรม 
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Microsoft Excel 2013 ไปประยุกต์กับงานด้านการสร้างรายงานเชิง วิเคราะห์ได้อย่าง

ถูกต้อง โดยมีผูเ้ข้ารว่มโครงการ 65 จ านวน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่าง

ทั่วถึงทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยสายวิชาการจะได้งบประมาณใน

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

เงินคนละ 5,000 บาท/ปี 

6. ฝ่ายบุคคล มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรอ้มทั้งรายงานผลต่อผู้บรหิาร 

โดยฝ่ายบุคคลได้มีการส ารวจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรหรือในอาจารย์ประจ าสาขาวิชาในหน่วยงาน ที่ยังไม่มีคุณวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อทั้งก าหนดแผนที่จะศึกษาต่อ สามารถสรุป

รายละเอียด ดังนี้ 

- อาจารย์ที่ศึกษาต่อคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 8 คน 

- อาจารย์ที่จะศึกษาต่อคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 4 คน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการ ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ วิทยาลัยได้จัดโครงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรสาย

วิชาการ วิทยาลัยมีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการเสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ จ านวน 6 คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ จ านวน 14 คน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-6-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 320/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA5.1-6-02 รายงานการประชุมจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 18 เมษายน 2559 

IQA5.1-6-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ วาระเพื่อพิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2559 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 

IQA5.1-6-04 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร เว็บไซต์วิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-6-05 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

IQA5.1-6-06 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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IQA5.1-6-07 เอกสารสรุปข้อมูลการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA5.1-6-08 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ที่ 962 เรื่อง ขอน าส่งรายงานผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 

เดือน) 

IQA5.1-6-09 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)  

IQA5.1-6-10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร  

IQA5.1-6-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทกัษะด้านคอมพิวเตอร ์Excel 

ส าหรับบุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกจิและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

และตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้

ด าเนินการ ดังนี้ 

การวางแผนและควมคุม 

1) ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

2) เสนอก าหนดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปี

การศึกษา 2559 และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

4) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อพิจารณาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 และมอบหมายตัวบ่งชี้

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัย 

5) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

6) ด าเนินงานกิจกรรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการจัดกิจกรรม
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ให้กับบุคลากรได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น  

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  14 

กุมภาพันธ์ 2560   

2. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับ

หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  

3. จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560  

4. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 

การตรวจสอบคุณภาพ 

7) ติดตามผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยฯ 

ประเมินคุณภาพ 

9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และประสานรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

10) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย พร้อมทั้งบันทึกลงในระบบ 

CHE QA Online ในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

11) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 - 20 

มิถุนายน 2560 และระดับวิทยาลัย รับการตรวจประเมิน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 

12) สรุปและน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ ( Improvement) ระดับหลักสูตร เสนอคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน คร้ังที่ 4/2560 วาระ 5.2 เพื่อพิจารณา  

13) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าการศึกษา 2559 ระดับวิทยาลัย 

14) ส่งรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA 

Online 
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รายการหลักฐาน IQA5.1-7-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 2482/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 และค าสั่ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 2614/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 

IQA5.1-7-02 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-04 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 

IQA5.1-7-05 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA5.1-7-06 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

การศึกษาที่ 1/2559  ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-07 บันทึกข้อความวิทยาลัยที่ ว.ล.ช.339 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง 

ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และ

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 

1/2559  

IQA5.1-7-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานฯ ภาคเรียนที่ 1/2559  

คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

IQA5.1-7-09 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ

เข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 

IQA5.1-7-10 รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) ประจ าปี

การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 

IQA5.1-7-11 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 

IQA5.1-7-12 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 มิถุนายน 2560 

IQA5.1-7-13 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การศึกษาที่ 2/2559  ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-14 บันทึกข้อความวิทยาลัยที่ ว.ล.ช.1791 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 

ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และ

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 

2/2559 

IQA5.1-7-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานฯ ภาคเรียนที่ 2/2559  ครั้งที่ 

4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

IQA5.1-7-16 ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่  1873 เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1939 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (แก้ไข) 

IQA5.1-7-17 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 

2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.1-7-18 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.1-7-19 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2560   

IQA5.1-7-20 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 1965.1/2560 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน  บรรลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ , รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ ,ฝา่ยบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

อธิบายตัวบ่งช้ี 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตรมีการ         

ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ

พัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ

ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่

ก าหนดสะท้อนการจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มกีารด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป

ตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. การวางระบบคุณภาพ 

- ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 

2. การควบคุมคุณภาพ 

- จัดโครงการความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการ

เขียนรายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  

- จัดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560  

- จัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 

- ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่  1/2559  และภาคเรียน 

ที่ 2/2559 

- รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559 ต่อ

คณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยวิทยาลัย 

- ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัย 

4. การประเมินคุณภาพ 

- สาขาด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 – 

21 มิถุนายน 2560 

5. การพัฒนาคุณภาพ 

- น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของหลักสูตร 

- น ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 2482/2559 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 และ

ค าสั่ งวิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่  2614/2559 เรื่อ ง แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 

IQA5.2-1-02 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 

IQA5.2-1-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA5.2-1-04 รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 

IQA5.2-1-05 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.2-1-06 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรยีมความพรอ้มการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 

2560 

IQA5.2-1-07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

การศึกษาที่ 1/2559  ระดับหลักสูตร  

IQA5.2-1-08 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

การศึกษาที่ 2/2559  ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.2-1-09 บันทึกข้อความวิทยาลัยที่ ว.ล.ช.339 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง 

ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

การศึกษาที่ 1/2559  

IQA5.2-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานฯ ภาคเรียนที่ 1/2559  

คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

IQA5.2-1-11 บันทึกข้อความวิทยาลัยที่ ว.ล.ช.1791 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 

ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

การศึกษาที่ 2/2559 

IQA5.2-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานฯ ภาคเรียนที่ 2/2559  

คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที ่20 กรกฎาคม 2560 

IQA5.2-1-13 ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่  1873 เรื่ อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 

1939 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (แก้ไข) 

IQA5.2-1-14 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 

2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-1-15 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-1-16 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2560    
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด ใน

ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อก ากับติดตามการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

รวมทั้ ง ติดตามการด าเนินและรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการอ านวยการประจ าวิทยาลัย โดยภาคการศึกษาที่ 1/2559 ด าเนินการ

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 1/2560 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

2560 ในมติที่ประชุมพิจาณาเห็นชอบ  

ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

มติที่ประชุมพิจาณาเห็นชอบ คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

รายการหลักฐาน IQA5.2-2-01 อ้างอิง IQA5.2-1-01 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 

2482/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 และค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 2614/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 เพิ่มเติม 

IQA5.2-2-02 อ้างอิง IQA5.2-1-07 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ระดับหลักสูตร  

IQA5.2-2-03 อ้างอิง IQA5.2-1-08 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 2/2559  ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.2-2-04 อ้างอิง IQA5.2-1-09 บันทึกข้อความวิทยาลัยที่ ว.ล.ช.339 ลงวันที่ 

30 มกราคม 2560 เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

IQA5.2-2-05 อ้างอิง IQA5.2-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานฯ ภาค

เรียนที่ 1/2559 คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

IQA5.2-2-06 อ้างอิง IQA5.2-1-11 บันทึกข้อความวิทยาลัยที่ ว.ล.ช.1791 ลงวันที่ 6 

กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

IQA5.2-2-07 อ้างอิง IQA5.2-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วาระที่ 5.1 พิจารณาผลการด าเนินงานฯ ภาค

เรียนที่ 2/2559  คร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสรรทรัพยากรตามภารกิจหลักเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานให้กับหลักสูตร ด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์และส าเร็จบรรลุ

ตามเป้าหมายขององค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ดังนี้ 

1. ด้านการวิจัย คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์

ประจ าด าเนินการจัดท างานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีงบประมาณทั้ง

ภายในและภายนอก เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,886,774 บาท รวมทั้ง มีการส่งเสริมให้

อาจารย์ประจ าเผยแพร่ผลงานทัง้ในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ จ านวน 45 ผลงาน 

2. ด้านบริการวิชาการ คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการ

ของชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยมกีารด าเนินโครงการ

บริการวิชาการ ทั้งสิ้นจ านวน 30 โครงการ รวมทั้ง วิทยาลัยยังเปิดศูนย์การเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

3. ด้านการเรียนการสอน คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุน

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าให้มีการพัฒนาตน ทั้งในด้านคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ 

ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 

7 คน และอาจารย์ประจ าที่ก าลังเสนอขอต าแหน่งวิชาการ จ านวน 6 คน รวมทั้ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีการกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนให้

อาจารย์ประจ า บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วม

และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทย 

โดยวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 5 โครงการ ตามแผนที่ก าหนด 

รายการหลักฐาน IQA5.2-3-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตร 

IQA5.2-3-02 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 757/2559 แต่งตั้ง

อาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 และค าสั่งที่ 2507/2559 

แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจ าภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)   
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IQA5.2-3-03 ค าสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 9.1/2560 แต่งตั้ง

อาจารย์ผูส้อน ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA5.2-3-04 ภาพถ่ายการจัดสรรสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

IQA5.2-3-05 ตารางการจัดสรรงบประมาณทุนอดุหนุนการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 และตารางสรุปจ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอระดับชาติและ

นานาชาติ ตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 

IQA5.2-3-06 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

IQA5.2-3-07 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA5.2-3-08 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 

และด าเนินการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งฝ่ายประกัน

คุณภาพได้รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

คร้ังที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในวาระพิจารณา 

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้มีการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

และด าเนินการรับตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายประกันคุณภาพได้รวบรวมผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  

พร้อมทั้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครัง้ที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2560 ในวาระพิจารณา 

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

5/2559  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 

IQA5.2-4-02 อ้างอิง IQA5.2-1-13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 1873 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และค าสั่ ง

มหาวิทยาลัยฯ ที่ 1939 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน (แก้ไข) 

IQA5.2-4-03 อ้างอิง IQA5.2-1-14 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-4-04 อ้างอิง IQA5.2-1-15 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-4-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน วาระที่ 5.2 พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 คร้ังที ่4/2560 วันที ่20 กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี

การศึกษา 2559 ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

ปีการศึกษา 2558 

ผลการด าเนนิงาน

ปีการศึกษา 2558 

ผลการด าเนนิงาน

ปีการศึกษา 2559 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

1. วิทยาลัยควรทบทวนและหาแนวทาง

ในการบริหารจัดการเพื่อให้สัดส่วน

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าเป็น ไปตาม

เกณฑ์ (25:1) 

2. วิทยาลัยควรก าหนดระยะเวลาใน

การเพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการในค่าระดับที่สูงขึ้น เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ปีพ.ศ. 2558 

3. วิทยาลัยควรมีระบบการประเมิน

มีจ านวนอาจารย์

ป ร ะ จ า  ทั้ ง สิ้ น

จ านวน 37 คน  

- อาจารย์คุณวุฒิ

ป ริ ญ ญ า เ อ ก 

จ านวน 5.5 คน 

- อ าจารย์ ต ารง

ต าแหน่งวิชาการ 

จ านวน 0.5 คน 

มีจ านวนอาจารย์

ป ร ะ จ า  ทั้ ง สิ้ น

จ านวน 47 คน  

- อาจารย์คุณวุฒิ

ป ริ ญ ญ า เอ ก 

จ านวน 10.5 คน 

- อาจารย์ต ารง

ต าแหน่งวิชาการ 

จ านวน 3 คน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

คุณภาพของการให้บริการนักศึกษาให้

ครอบคลุมทุกด้าน และควรมีระบบการ

ป ระ เมิ น ค วามส า เร็ จ ขอ งก ารจั ด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ตอบ

วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนของแผนงาน/

โครงการและน าผลไปปรับปรุงพัฒนา

ให้เป็นไปตามประเด็นที่เหมาะสม 

องคป์ระกอบที่ 2 การวิจัย 

1 . วิ ท ย าลั ย ค วรวางแผ น ร่ วม กั บ

มหาวิทยาลั ย ในการพัฒ นาระบบ

สารสน เทศข้อมู ลการวิจัย  เพื่ อ ให้

ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและ

น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

งานวิจัย และพันธกิจที่เกี่ยวข้อง (อาทิ 

การบรหิารงบประมาณวิจัย การพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัย  การพัฒนา

งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง รวมถึงการ

พัฒนาหลักสูตร) 

อาจารย์ได้รับการ

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ไ ป

น า เ ส น อ

ผลงานวิจัย ทั้งใน

ระดั บ และระดั บ

นานาชาติ จ านวน 

21 เรื่อง 

อาจารย์ได้รับการ

ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ไ ป

น า เ ส น อ

ผลงานวิจัย ทั้งใน

ระดับและระดับ

นานาชาติ จ านวน 

45 เรื่อง 

องคป์ระกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จ

ของการบริการวิชาการแกส่ังคมให้ตอบ

วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของแผนและ

โครงการบริการวิชาการที่ น าไปใช้

ประโยชน์ทั้งในการเรียนการสอนและ

การพัฒนาชุมชน/สังคมรวมถึงน าผล

ประเมินมาพัฒนาการบริการวิชาการ

แก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ด า เ นิ น ก า ร

ประเมินผลส าเร็จ

ขอ งก ารบ ริ ก า ร

วิชาการแก่สังคมที่

น าไปใช้ประโยชน์

ได้ จ ริ ง  ร้ อ ย ล ะ 

98.04 

ด า เ นิ น ก า ร

ประเมินผลส าเร็จ

ของการบริการ

วิชาการแก่สังคม

น าค วาม รู้ ไป ใ ช้

ประโยชน์ในชีวิต

ประวัน  ร้อยละ 

100 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. วิทยาลัยควรมีการประเมินผลส าเร็จ

ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ให้ตอบวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพของ

แผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยค านึงถึงจุดเน้นเฉพาะ

ของวิทยาลัย 

มีการประเมินผล

ความส าเร็จตาม

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด

ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของ

แผน 

มีการประเมินผล

ความส าเร็จตาม

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด

ความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของ

แผน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

1 . วิ ท ย าลั ย ค ว รมี ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร

เพื่ อ ให้สามารถส่ งเสริม  สนับสนุน 

ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป

ต าม ที่ ก า ห น ด  ร วม ถึ ง วิ เค ร า ะห์

เปรียบเทียบกับหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน

เพื่อหาแนวทางในการแขง่ขัน 

เปิดการเรียนการ

ส อ น  จ า น ว น  7 

หลักสูตร ผลการ

ป ร ะ เ มิ น ข อ ง

หลักสูตรภาพรวม 

2.98 คะแนน 

เปิดการเรียนการ

สอน  จ าน วน  5 

หลักสูตร ผลการ

ป ร ะ เ มิ น ข อ ง

หลักสูตรภาพรวม 

3.44 คะแนน 

ทั้งนี้ จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ของทุกหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ให้มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีต่อไป เพื่อเสนอต่อ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TOR) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-01 อ้างอิง IQA5.2-1-14 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-5-02 อ้างอิง IQA5.2-1-15 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-5-03 อ้างอิง IQA5.2-1-16 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560    

IQA5.2-5-04 อ้างอิง IQA5.2-4-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วาระที่ 5.2 พิจารณาผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 

4/2560 เมื่อวันที ่20 กรกฎาคม 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การก ากับ

มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดการเรียนการสอน 

ทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ซึ่งทุกหลักสูตรมีผลการประเมินผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร และมีผลการประเมินระดับ

คุณภาพ อยู่ในระดับดี ทุกหลักสูตร 

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 อ้างอิง IQA5.2-1-15 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 หลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  บรรลุ 
 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ , รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 
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จุดแข็ง 

ต้นทุนตอ่หน่วยในแตล่ะหลักสูตรมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ เมือ่เปรียบเที่ยบกับปีกอ่นหน้า เนื่องจากใช้งบประมาณใน

การลงทุนเพื่อการศึกษา ได้แก่ ครุภัณฑ์การศึกษา และปรบัปรุงอาคารและสถานทีส่ าหรับการเรยีนการสอน 

ซึ่งส่งผลให้เกดิการได้เปรยีบในระยะยาว ท าให้วทิยาลยัจัดการเรียนการสอนไดม้ีคุณภาพมากยิ่งขึน้ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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ส่วนที่  4 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตร

โดยรวม 

3.01 คะแนน 17.19 3.44  3.44  

5   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 30 10.5 x 100 ( 22.34/40 ) x5 

= 2.79 

 2.79  

47   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 25 3 x 100 ( 6.38/60 ) X5 

= 0.53 

 0.53  

47   

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 10 (52.30 - 25) X 100 109.20  0.00  

25   

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ

พัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค ์

กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

4,886,774 106,234.22/25,0

00*5 = 21.25 

 5.00  

46   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

กลุ่มมนุษย์ฯ 

รอ้ยละ 20 

19.00*100 40.43/20*5 = 

10.11 

 5.00  

47   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวชิาการแกส่ังคม 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกจิ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 51.76 / 13 3.98  
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ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

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 คะแนนเฉลี่ย 

1 
6 

1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.11) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.44) 
2.79 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 
3 

2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 
1 

- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 
1 

- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 
2 

- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 2.08 5.00 4.22 3.98 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การด าเนนิงานต้อง

ปรับปรุง 

การด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนนิงาน

ระดับด ี
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ส่วนที่  5 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

ชุดข้อมูลที่ 1 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 1 1 1 1 5 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 1 1 - - 3 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - - - 1 - 1 

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

6 - ---ระดับปริญญาเอก - - - - 1 1 

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนนอกสถานที่ตั้ง 

1 - - - - 1 

8 - ---ระดับปริญญาตรี 1 - - - - 1 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - - - - - - 

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

12 - ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษา 

646 25 1,311 52 7 2,041 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -

 ระดับปรญิญาตรี 

646 25 1,311 - - 1,982 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -

 ระดับ ป.บัณฑิต 

- - - - - - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -

 ระดับปรญิญาโท 

- - - 52 - 52 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -

 ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

- - - - - - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -

 ระดับปรญิญาเอก  

- - - - 7 7 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้ง

ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

     47 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ี

ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า  

     - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ี

ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

     36.5 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ี

ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่  

     10.5 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ 

     44 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ี

ต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปรญิญา

ตรี หรอืเทียบเท่า 

     - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ี

ต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปรญิญา

โท หรอืเทียบเท่า 

     35.5 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ี

ต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปรญิญา

เอก หรอืเทียบเทา่ 

     8.5 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     3 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมวีุฒิปริญญา

ตรี หรอืเทียบเท่า 

     - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

โท หรอืเทียบเท่า 

     1 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญา

เอก หรอืเทียบเทา่ 

     2 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอื

เทียบเทา่ 

     - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอื

เทียบเทา่ 

     - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอื

เทียบเทา่ 

     - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรอื

เทียบเทา่ 

     - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรอื

เทียบเทา่ 

     - 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอื

เทียบเทา่ 

     - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยก

ตามวุฒิการศึกษา 

10 5 15 5 5 40 

40 - - --ระดับปริญญาตรี 10 5 15 - - 30 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - 

42 - - --ระดับปริญญาโท - - - 5 - 5 

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

44 - - --ระดับปริญญาเอก - - - - 5 5 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1 - - 1 1 3 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี

ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

9 5 15 4 4 37 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี

ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

1 - - 1 1 3 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

- - - - - - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

- - - - - - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6 10 18 7 7 48 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 7 - - - 8 

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่ีไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก

ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก

ประกาศ 

2 3 17 5 5 32 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - - - - - 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 2 

- - - 1 1 2 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.   

หรอืระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น

การทั่วไป และแจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรอื

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 1 

- - - 1 1 2 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556  

- - 1 - - 1 

57 - - --ผลงานไดร้ับการจดสทิธิบัตร - - - - - - 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับ

การประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 

- - - - - - 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ 

3 - - - - 3 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

60 - - --ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ท่ี

ค้นพบใหมแ่ละไดร้ับการจดทะเบียน 

- - - - - - 

61 - - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ี

ได้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

- - - - - - 

62 - - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ี

ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้

น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- - - - - - 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรอืผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- - - - - - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ 

- - - - - - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

- - - - - - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

- - - - - - 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการอ้างองิใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- - - - - - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 

110 ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

192  ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

302 

71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบ

แบบส ารวจเรื่องการมงีานท าภายใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 

106 189  295 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้

งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชพีอิสระ) 

81  

 

 

 

 

 

 

 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

165   

 

 

 

 

 

 

 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

246 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ 

- -  - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรท่ีีมงีานท าก่อนเข้าศึกษา 

11 9  20 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการ

ของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 

- -  - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษา

ต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

- 3  3 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

อุปสมบท 

- -  - 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์

ทหาร 

1 3  4 

79 เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดง้านท า

หรอืประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,650 13,761  14,705 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.35 4.31 4.51 4.39 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

   8  8 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมี

การตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

   6  6 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

   -  - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี

ออกประกาศ 

   1  1 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร    -  - 

86 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 2 

   1  1 

87 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอ่ยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 1 

   -  - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

88 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

   -  - 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสทิธิบัตร    -  - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มกีาร

เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรอืผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

   -  - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

   -  - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

   -  - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ 

   -  - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

   -  - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

   -  - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ

ประเมนิ) 

   2  2 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

     

 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ  

    - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี

ออกประกาศ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสทิธิบัตร     - 

101 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 2 

    - 

102 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไมอ่ยู่

ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่ี 1 

 

    - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

103 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสทิธิบัตร     - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์มกีาร

เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรอืผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

    - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

    - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

    - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท์ี่ไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

    - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

    - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมนิ) 

    - 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 

(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

     2,405.83 

113 - ---ระดับอนุปริญญา      - 

114 - ---ระดับปริญญาตรี      2,308.84 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      - 

116 - ---ระดับปริญญาโท      82.14 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

118 - ---ระดับปริญญาเอก      14.85 

119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

     1,171,774.00 

120 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

121 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

122 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     1,171,774.00 

123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

     3,715,000.00 

124 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

125 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

126 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     3,715,000.0

0 

127 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     46 

128 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

129 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

130 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     46 

131 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง 

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     - 

132 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

133 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

134 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ      1 

136 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี  

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

137 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ       - 

138 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์  

     1 

139 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ      - 

140 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี   

     - 

141 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ       - 

142 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

     10 

144 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

145 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

146 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     10 

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

     29 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

148 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

149 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

150 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     29 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร      - 

152 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

153 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

154 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 

     1 

156 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

157 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

158 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     1 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น

การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

     1 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

160 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

161 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

162 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     1 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ พ.ศ.2556 

     1 

164 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

165 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

166 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     1 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร      - 

168 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

169 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

170 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

     - 

172 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

173 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

174 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

     3 

176 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

177 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

178 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     3 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่

ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     - 

180 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

181 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

182 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

     - 

184 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

185 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

186 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน

การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

     - 

188 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

189 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

190 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ online 

     - 

192 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

193 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

194 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

     - 

196 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

197 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

198 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

     - 

200 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

201 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

202 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

204 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

205 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

206 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

208 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

209 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

210 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

     - 

212 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

     - 

213 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      - 

214 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

     - 
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ภาคผนวก ก 

สรุปผลตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศกึษา 2559 

ระดับหลักสูตร 
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สรุปผลตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน วทิยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศกึษา 2559 ระดับหลักสูตร  
 

หลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2558 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

1 . ห ลั ก สู ต รบ ริห าร ธุ รกิ จ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์ 

ผ่าน 3.35 ระดับดี 3.57 ระดับด ี 1. อาจารย์ ดร.จิรายุ อัครวบูิลยก์ิจ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ 

3. อาจารย์วิเชยีร โสมวภิาต กรรมการ 

4. นางสาวณัฐชานันท์ บุญโต เลขานุการ 

2 . ห ลั ก สู ต รบ ริห าร ธุ รกิ จ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โ ล จิ ส ติ ก ส์  ( ห ลั ก สู ต ร

นานาชาติ) 

ผ่าน 2.97 ระดับปานกลาง 3.30 ระดับดี 1. อาจารย์วิเชยีร โสมวภิาต ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล กรรมการ 

3. อาจารย์บริสุทธ์ิ ผึ่งผดุง กรรมการ 

4. นางสาวณัฐชานันท์ บุญโต เลขานุการ 

3 . ห ลั ก สู ต รบ ริห าร ธุ รกิ จ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ซัพพลายเชนธุรกิจ 

ผ่าน 3.25 

2.83 

3.02 

2.70 

ระดับดี 

ระดับปานกลาง 

ระดับดี 

ระดับปานกลาง 

3.56 ระดับดี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หลอ่ตระกูล ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร กรรมการ 

3. อาจารย์เรณู จันทะวงศา กรรมการ 

4. นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ เลขานุการ 
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หลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2558 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

4 . ห ลั ก สู ต รบ ริห าร ธุ รกิ จ

มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

ผ่าน 2.75 ระดับปานกลาง 3.69 ระดับดี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ 

4. นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ เลขานุการ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

ผ่าน   3.07 ระดับดี 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ 

4. นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์ เลขานุการ 

ผลรวม 
ผ่าน 

 5 หลักสูตร 
 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้  3.44 คะแนน 
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ซึ่งด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 25 สิงหาคม 

2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

ประจ าปีการศึกษา 2559  ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 

2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 1) 

ตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 5 คน 2) ตัวแทนอาจารย์ จ านวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวน 5 คน 4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 7 คน  5) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 2 คน  6) และตัวแทนศิษย์เก่า 

จ านวน 3 คน  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 

ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

คะแนน

เฉลี่ย 

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 

ปัจจัยน าเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

องคป์ระกอบท่ี 1 1.2 , 1.3 ,1.4 

(1.11) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.44) 
2.79 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องคป์ระกอบท่ี 2 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 3 - 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 - 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.08 5.00 4.22 3.98 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 
การด าเนนิงาน

ต้องปรับปรุง 

การด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนนิงาน

ระดับด ี
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(ลงนามแล้ว) 

(ลงนามแล้ว) 

  

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
 

 

 

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

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพล นววงศ์เสถยีร) 

                                                 

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

               (อาจารย์ วิเชียร โสมวิภาต) 

                                                     

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

       ( ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดวงทิพย์  จันทรอ์่วม) 

 

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

            (นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์) 

 

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

                   (นายจ ารัส  นิม่ส าราญ) 

 
 

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

                  (นางสาวธนพร   เหนือเกตุ) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หน้าปก 

 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า 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.  ส่วนที่  1  บริบทของหนว่ยงาน 

 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ    

 4.2 ปรัชญา วสิัยทศัน ์พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร ์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 ขอ้มูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ     

 4.9 เอกลักษณห์รอืวัฒนธรรมของหน่วยงาน    

5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

4.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปีที่ผ่านมา/ผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 
 
 

  

6.   ส่วนที่  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 5.1 สรุปผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ระดับคณะ 
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

7.  ส่วนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 6.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ    

  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  รายงานผลการวเิคราะห์จุดเดน่และจดุที่ควรพัฒนาแต่ละ

องคป์ระกอบ 
 
 

  

8.  ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

7.1 ตารางที ่ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

7.2 ตารางที ่ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ    

9.  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

8.1 การระบุข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถกูต้องและครบถว้น    

10.  ภาคผนวก 

9.1 สรุปผลตรวจประเมินระดบัหลักสูตร    

9.2 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ    
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ปรัชญา : 

  1. ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

2. คุณธรรม (Morality) 

3. เครอืข่าย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างทีด่ีตามวิถขีองรัตนโกสินทร์” 

 วิสัยทัศน์ : 

  วิทยาลยัตน้แบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบตัิอย่างมืออาชีพ 

 พันธกจิ : 

  1. ให้การศึกษา (Educate)  

  2. วิจัย (Research)  

  3. บรกิารวชิาการ (Outreach)  

  4. ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

  ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนามหาวทิยาลยัให้เป็นเอตทัคคะยั่งยนื  

  ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งผลงานวชิาการ ตีพมิพ ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

  ยุทธศาสตรท์ี ่3 สร้างความสมัพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย  

  ยุทธศาสตรท์ี ่4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวตัร คณบดีวทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์สุวัฒน ์  นวลขาว  รองคณบดีฝา่นบรหิาร 

3. อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์  ทองรอด รองคณบดีฝา่ยวิจยั 

5. อาจารยศ์ุภมติร  ศรีสวัสดิ ์ รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

6. อาจารย์ธันย ์   ชัยธร  รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

7. นางสาวสุนทร ี  พัชรประทีป หัวหน้าส านักงาน 4.3 โครงสรา้งการบรหิาร 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร ประธาน 

2. อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ กรรมการ 

3. อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด กรรมการ 

5. อาจารย์ธันย์   ชัยธร  กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.ชติพงษ์  อัยสานนท์ กรรมการ 

8. อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล กรรมการ 

9. อาจารย์ธนะสาร  พานิชยากรณ์ กรรมการ 

10. อาจารย์อนุช   นามภิญโญ กรรมการ 

11. อาจารย์สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ กรรมการ 

12. อาจารย์ล าไผ ่  ตระกูลสันติ กรรมการ 

13. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  กรรมการและเลขานุการ  

14. นางสาวสุนทรี  พัชรประทีป กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวพรพมิล  มนตรวีัฒน์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย   ประธานกรรมการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

3. นางจ าเรียง   วัยวัฒน์   กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

4. นายโยธิน   ด าเนินชาญวนิชย์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุง่ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลัย) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆข า   กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลัย) 

7. อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ  กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนผู้บริหารวทิยาลัย) 

8. อาจารย์อนุช   นามภิญโญ  กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัม โสมณวัตร  กรรมการและเลขานุการ 

คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10. นางสาวสุนทรี   พัชรประทีป  ผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายปกรณ์ยศ   วิทยานันตนารมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

4.3 โครงสร้างการบริหาร 

 
4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีหลักสตูรที่เปิดสอน จ านวน 5 หลักสูตร 

ดังตารางที ่1 

ตารางที ่1 สรุปหลักสูตรที่เปดิสอน  

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม ่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตร ี 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์    2559 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์    

   (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

  
2559 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ    2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  
 

  
2559 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  
 2559 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
156 

 

 4.5 จ านวนนักศึกษา 

 ตาราง 2 แสดงจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกติ พเิศษ รวม 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต) 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 567 79 646 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์     

   (หลักสูตรนานาชาติ) 

25 - 25 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1,254 57 1,311 

จ านวนรวมระดับปรญิญาตรี 1,846 136 1,982 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  

- 52 52 

- หลักสตูรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 7 7 

จ านวนรวมระดับบัณฑิตศึกษา - 59 59 

รวมท้ังสิ้น 1,846 195 2,041 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ตาราง 3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน 

วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 36.5 10.5 47 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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 ตาราง 4 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ 

ล าดับ รายละเอียด 

ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งศาสตราจารย์ - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 - 3 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งอาจารย์ 43 1 44 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจรงิและลาศึกษาต่อ 46 1 47 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

 ตาราง 5 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 2 2 

ปรญิญาตร ี 1 19 20 

ปรญิญาโท 2 4 6 

รวมท้ังสิ้น 28 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล ข้อมูล ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ได้รับจดัสรร) 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ คิดเป็นร้อยละ 

งบบุคลากร 28,673,380 44.30 

งบด าเนนิงาน 32,061,120 49.54 

งบการลงทุน 3,987,500 6.16 

งบบุคลากร 64,722,000 100.00 

รวมท่ีได้รับจัดสรร 28,673,380 44.30 

แหล่งข้อมูล  : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

  อัตลักษณ์ : 

  เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 เอกลักษณ์ :  

   ยึดมัน่คุณธรรม เป็นผูน้ าองคค์วามรูสู้่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 6 ท่าน รว่มกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้ รว่มกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเยี่ยมรว่มกัน โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระยะ คอื กอ่น

การตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรยีมการและวางแผนกอ่นตรวจเยีย่ม  

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

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  

3. คณะกรรมการประชุมรว่มกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

ก าหนดการ ตรวจเยี่ยม  
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ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจรงิ / สัมภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตวับ่งชี้  

1.1 สัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหาร 6 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 5 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 5 คน 

4. นักศึกษาและศิษย์เก่า 9 คน 

5. ผู้ใช้บัณฑิต 2 คน 

 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการหลงัตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

             วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถอืของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.01 คะแนน 17.19 3.44  3.44  

5   

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 30 10.5 x 100 ( 22.34/40 ) x5 

= 2.79 

 2.79  

47   

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 25 3 x 100 ( 6.38/60 ) X5 

= 0.53 

 0.53  

47   

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 10 (52.30 - 25) X 100 109.20  0.00  

25   

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิาร

และพัฒนางานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรค ์

กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

4,886,774 106,234.22/25,0

00*5 = 21.25 

 5.00  

46   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

กลุ่มมนุษย์ฯ 

รอ้ยละ 20 

19.00*100 40.43/20*5 = 

10.11 

 5.00  

47   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวชิาการแกส่ังคม 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

ก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกจิ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน

คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 51.76 / 13 3.98  
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6.2 สรุปผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะหค์ุณภาพการศกึษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค ์

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 คะแนนเฉลี่ย 

1 
6 

1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.11) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.44) 
2.79 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 
3 

2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 
1 

- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 
1 

- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 
2 

- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 2.08 5.00 4.22 3.98 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การด าเนนิงาน

ต้องปรับปรุง 

การด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนนิงาน

ระดับด ี
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลยัฯ มีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคค์รบทุกด้าน และเป็น

กจิกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

2. วิทยาลยัฯ มีการด าเนินการประเมินผลครบทุกโครงการ และน าผลการประเมนิมาเปน็ขอ้มูลในการ

ก าหนดแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ในแบบประเมินผล วิทยาลัยฯ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลค าถาม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพโดยรวม  

เพื่อจะได้ขอ้มูลตอบกลับที่มีแนวทางที่ชัดเจน 

 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์   

และสรา้งแรงจูงใจในด้านอื่นๆ เพิ่มขึน้ 

2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มอัตราก าลังของวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องจ านวนนักศึกษา และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. วิทยาลยัฯ ควรเพิ่มจ านวนคณาจารย์ในวิทยาลยัฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

2. วิทยาลยัฯ ควรมีการส่งเสรมิและก าหนดมาตรฐานที่สง่ผลต่อการก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ  

3. ควรมีการสนับสนนุและส่งเสรมิให้คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีคุณวุฒทิี่สูงขึน้ 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการครบทุกคน และพรอ้มเข้าสูก่ารก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

วิทยาลยัฯ มีแนวทางการสง่เสรมิให้คณาจารย์ของวิทยาลยัด าเนินการวิจัยอยา่งตอ่เนื่องทุกคน 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ ได้ทุนสนับสนุนการวจิัยจากภายนอกจ านวนมาก มีการน าเสนอและเผยแพร่ 

ท าให้มโีอกาสในการเขา้สู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

วิทยาลยัฯ ควรสง่เสรมิและสนับสนนุให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยเฉพาะการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. เช่น 

Scopus 

 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ ควรมกีารน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก โดยคณาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการบริการ

วิชาการ 

2. วิทยาลัยฯ มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม ตามความต้องการของชุมชน          

จ านวน 30 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการบรกิารวชิาการแบบให้เปล่า 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลยัฯ ควรเพิ่มพืน้ทีห่รอืแหล่งในการให้บริการทางวิชาการให้หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

2. วิทยาลยัฯ ควรคดิคา่ธรรมเนยีมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมปีละ 1 -2 โครงการเพื่อแสดงถงึ

ศักยภาพความเช่ียวชาญและความแข็งแกร่งทางวิชาการของคณาจารยใ์ห้เป็นที่ปรากฎชัดและสรา้ง

รายไดใ้ห้กับวิทยาลัยฯ 

3. วิทยาลยัฯ ควรท าความรว่มมอืทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษาบรเิวณใกล้เคยีงเพื่อขยายฐานการ

ให้บริการทางวิชาการให้เพิ่มมากขึน้ 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลยัฯ ควรก าหนดตัวชีว้ัดของแผนให้ชัดเจนเพื่อสามารถวัดผลการด าเนินงานตามแผนและ

น าไปสู่การปรับปรุงให้มมีาตรฐานมากยิ่งขึน้ 

2. วิทยาลยัฯ ควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการให้บริการทางวิชาการให้ชัดเจน 

 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

นักศึกษามีส่วนรว่มตอ่การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง 

 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

วิทยาลยัฯ ควรสรา้งเครอืข่ายการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมรว่มกับสถาบันหรอืองคก์รที่ใกล้เคยีง

วิทยาลยัฯ ให้ชัดเจนและเปน็รูปธรรมมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

วิทยาลยัฯ ควรด าเนินการสนบัสนุนการก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาต ิ

 

 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

 

 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วทิยาลยัฯ มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกจิ และเอกลักษณ์ของ

วิทยาลยัฯ อยา่งชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุม่สถาบัน เพื่อด าเนนิการตามพันธกจิให้บรรลุ

เป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

2. การบรหิารจัดการของวิทยาลยัฯ มีทศิทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทัง้ด้านบุคลากร การเงิน 

ความเสี่ยง และการประกันคณุภาพการศึกษาที่สง่ผลให้เกดิประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการบรหิาร

จัดการวทิยาลัยฯ 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (strategic map) ในแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุพันธกจิ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 

 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. วิทยาลยัฯ ควรมีการวิเคราะห์ความคุม้คา่ของการบรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ

ผลิตบัณฑิต เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และการบริหารทางการเงิน 

2. วิทยาลยัฯ ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการจดัการความรู ้(KM) มีกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูแ้ละการค้นหาแนวปฏบิัติที่ดีจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ห้ชัดเจน และเปน็รูปธรรม ทั้ง

ด้านการผลิตบัณฑิตและดา้นการวิจัย 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

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

1. กลุ่มผู้บริหาร 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร ประธานกรรมการ 

2. นายจ ารัส   นิ่มส าราญ    เลขานุการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวทิยาลยัโลจิสติกสืและซัพพลายเชน 

2. อาจารยศ์ุภมติร ศรสีวสัดิ์   รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารยธ์ันย์ ชัยทร   รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

4. อาจารย ์ดร.ชยัฤทธิ์ ทองรอด  รองคณบดีฝา่ยวิจยั 

5. อาจารยส์ุวัฒน ์นวลขาว   รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

ผลการสัมภาษณ์  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มกลุ่มผู้บริหาร โดยภาพรวม พบว่า วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การที่ชัดเจนรวมถึงการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์

ทุกคนมีผลงานวิชาการเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้วิทยาลัยฯ       

มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  

1. วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน เพื่อด าเนินการตามพันธกจิให้บรรลุเป้าหมาย

ได้เป็นอย่างดี 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ไปยังคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการ

ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นทางการทุกๆเดือน 

3. วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

4. วิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัยฯ 

5. วิทยาลัยฯ มีการคัดเลือกอาจารย์ ระดับปริญญาเอก ที่มีตรงกับการจัดการเรียนการสอนด้าน      

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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2. กลุ่มอาจารย ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. อาจารย์วเิชียร  โสมวิภาต  กรรมการ 

 2. นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์  เลขานุการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

 1. อาจารย์พุทธิวัฒน ์   ไวยวุฒิธนาภมู ิ  อายุการท างาน 7 ป ี

ประจ าหลักสูตร บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  

2. อาจารย ์ดร.ฉัตรรัตน ์ โหตระไวศยะ   อายุการท างาน 4 ปี 

ประจ าหลักสูตร บธ.ด. สาขวชิาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  

 3. อาจารยส์ุดารัตน ์ พิมลรัตนกานต ์  อายุการท างาน 2 ป ี  

 ประจ าหลักสูตร บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนธรุกิจ 

 4. อาจารย์ไกรวิทย ์  สินธุค ามลู  อายุการท างาน 11 เดือน 

  ประจ าหลักสูตร บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์ 

 5. อาจารยม์าธุสร  แข็งขัน   อายุการท างาน 9 เดอืน 

ประจ าหลักสูตร บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนธรุกิจ 

ผลการสัมภาษณ์  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนอาจารย์ โดยภาพรวม พบว่า วิทยาลัยฯ มีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้

อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิชาการเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด              

ท าให้อาจารย์ในวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้

อาจารยเข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด และอาจารย์มีความ

ผูกพันต่อองคก์ร ทั้งนีว้ิทยาลัยฯ มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  

 1. ผู้บริหารมีวสิยทัศน์ที่กวา้งไกลและสรา้งสรรค ์ 

 2. บรรยากาศการท างานมีความเป็นกันเอง สามัคคี และเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ควรมีฐานข้อมูลในการค้นควา้งานวิจัย เพื่อสนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา 

 2. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น Scopus  

 3. วิทยาลัยฯ ควรมีการสรา้งหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม 

 4. วิทยาลัยฯ ควรมีการเพิ่มมุมนันทนาการในห้องสมุด  

5. วิทยาลัยฯ ควรมีการเพิ่มพืน้ที่จอดรถในรม่ 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. อาจารย์วเิชียร  โสมวิภาต  กรรมการ 

 2. นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์  เลขานุการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นางสาวสุนทร ี พัชรประทีป ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน อายุการท างาน 24 ป ี

2. นายอมรศักดิ์   แสงทอง  ต าแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชี อายุการท างาน 9 ปี 

3. นางสาวพรพมิล  มนตรวีัฒน์ ต าแหน่ง บุคลากร  อายุการท างาน 9 ปี 

4. นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อายุการท างาน 9 ปี 

  5. นางสาวกรรณิการ ์ ศรพีนมวรรณ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อายุการท างาน 5 ปี 

ผลการสัมภาษณ์  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนโดยภาพรวม พบว่า บุคลากรมีความภาคภูมิใจ

ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้บริหารและบุคลากรทุก

ภาคส่วน และในส่วนของวิทยาลัยฯ บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร 

เนื่องจากผู้บรหิารวิทยาลัยฯ มีการบรหิารงานที่เน้นผลลัพธ์ รับฟังความคดิเห็นจากบุลคากร และมีความเป็น

กันเอง ทั้งนีว้ิทยาลัยฯ มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ มีสวัสดิการให้กับบุคลากรนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ ประกันกลุ่ม

สุขภาพของ AIA มีการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปี  

 2. วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถพัฒนาด้านโล

จิสติกส์ได้อย่างต่อเนื่อง 

 3. ผู้บริหารวทิยาลัยฯ มีความเป็นกันเอง    

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงในเรื่องคมนาคมโดยเฉพาะรถรับ-ส่ง นักศึกษา 
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3. กลุ่มนักศึกษา 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.15 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงทพิย์  จนัทรอ์่วม กรรมการ 

 2. นางสาวธนพร    เหนือเกตุ           เลขานุการ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์         

 1. นายอุดม พูลลาภ   (ช้ันปีที่ 2)  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์   

 2. นายยุทธนา บุญตาแยม้  (ช้ันปีที่ 2)  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์ 

                                                                     แขนงวิชาธุรกิจพาณิชนาว ี

 3. นายอภิสิทธิ์  ชิณศร ี  (ช้ันปีที่ 2)  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์ 

                                                                     แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 

  4. นางสาวศศินนัท์   โพธิ์แพ่งพุ่ม  (ช้ันปีที่ 2)  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส ์ 

                                                                     แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ 

5. นายวีรภัทร ์ เชียงดา         บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 6. นายวศิวะ อุนยะวงษ์        บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

 7. นายศุภมิตร  ศรีสวัสดิ ์        บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

ผลการสัมภาษณ ์

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา โดยภาพรวม พบวา่ วิทยาลัยฯ มีภมูิทัศน์ทีด่ีขึ้น อุปกรณใ์นการเรียน

การสอนมีครบ มีการดูแลจดัการที่รวดเร็ว ทั้งนีว้ิทยาลยัฯ มีจุดเดน่และจดุที่ควรพัฒนาดังนี้ 

จุดเด่น  1. วิทยาลัยฯ มีการจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในทุกภาคการศึกษา 

 2. วิทยาลัยฯ จัดให้มีอุปกรณท์ี่ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างครบครัน 

 3. วิทยาลัยฯ มีสถานที่มีเพยีงพอกับความต้องการของนักศึกษา เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร 

 4. วิทยาลัยฯ มีการดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถงึ เช่น การบรกิารนักศึกษา ณ จุด One stop service  

5. วิทยาลัยฯ มีการจัดกจิกรรมให้กับนักศึกษา 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกีารศึกษา 2559  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
175 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงด้านภาษา (ควรฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาทุกวัน) 

 2. วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงเรื่องป้ายมหาวิทยาลัยฯ และป้ายบอกทางให้ชัดเจน 

3. วิทยาลัยฯ ควรรวบรวมโปรแกรมที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการท างานในปัจจุบัน เช่น โปรแกรม

เดินเรอื และจัดเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

 4. วิทยาลัยฯ ควรน าโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft office มาจัดการเรียนการสอนเพิม่เติมใน

รายวิชาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง
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5. กลุ่มศิษย์เกา่ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.15 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงทพิย์  จนัทรอ์่วม กรรมการ 

 2. นางสาวธนพร    เหนือเกตุ           เลขานุการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นายอิษวัต  ดุลยเวสาสุข บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    

(บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จ ากัด)  

2. นายทวีศักดิ ์ แสงสุริย์วงศ ์ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพพลายเชน แขนงวิชาธุรกจิพาณิชนาวี

                                 (บรษิัท สหไทย เทอร์มินอล จ ากัด (มหาชน)) 

3. นายธวัชชัย   จันทะเสน บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการซัพพพลายเชน แขนงวิชาการจัดการธุรกจิคา้ปลกี

     (บรษิัท เดอะมอลล ์กรุ๊ปจ ากัด 

ผลการสัมภาษณ์  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนศิษย์เก่าโดยภาพรวม พบว่า ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในการเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มีการเรียนการสอนที่สามารถน าไปท างานได้เลย และสามารถน าไปแข่งขันกับ

คูแ่ข่งที่ต่างมหาวิทยาลัยฯได้ ทั้งนีว้ิทยาลัยฯ มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ มี GPS เครื่องมือที่ทันสมัย 

 2. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงในเรื่องคมนาคมโดยเฉพาะรถรับ-ส่ง นักศึกษา 

2. วิทยาลัยฯ ควรน าโปรแกรมที่ส าคัญต่อการท างานในอนาคตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาห้องพักที่มีราคาพอเหมาะส าหรับนักศึกษา 

4. วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงเรื่องป้ายมหาวิทยาลัยฯและป้ายบอกทางให้ชัดเจน 

5. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มไฟส่องสว่างให้มากขึ้น 

6. วิทยาลัยฯ ควจเพิ่มอาจารย์ให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับนักศึกษา 

7. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาร้านอาหารที่ใกล้กับหอพักเพิ่มมากขึน้ 
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5. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงทพิย์  จนัทรอ์่วม กรรมการ 

 2. นางสาวธนพร    เหนือเกตุ           เลขานุการ 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ดร.พอดี   สุขพันธ์           Business Development Manager   Cost Perfect Co.,Ltd 

2. นายกติติพงษ ์  สนธิทอง   Barge Supervisor  บรษิัท สหไทย เทอร์มินอล จ ากัด (มหาชน) 

ผลการสัมภาษณ์  

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตโดยภาพรวม พบว่าการเรยีนการสอนที่วทิยาลัยฯ สามารถ

น าไปใช้งานได้จริง หลักสูตรในการสอนดีมากและมีการน าอาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง

จากภายนอกเข้ามาสอนและให้ความรูก้ับนักศึกษา ทั้งนีว้ิทยาลัยฯ มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 

จุดเด่น  

 1. นักศึกษาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

 2. วิทยาลัยฯ น าอาจารย์และผู้เชียวชาญที่มีประสบการณโ์ดยตรงมาสอนนักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงในเรื่องคมนาคมโดยเฉพาะรถรับ-ส่ง นักศึกษา 

2. วิทยาลัยฯ ควรน าโปรแกรมที่พื้นฐาน Microsoft office มาสอนนักศึกษา 

3. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มหอพักนักศึกษา 

4. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ภาคผนวก ข  

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจ าปีการศกึษา 2559  
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจ าปีการศกึษา 2559 
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ภาคผนวก จ 

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan)  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจ าปีการศกึษา 2560 
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แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ประจ าปีการศึกษา 2560 

แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

1. วิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดแนวทางใน

การสง่เสริมคุณวุฒ ิต าแหนง่ทางวิชาการของ

คณาจารย์   และสร้างแรงจูงใจในด้านอื่นๆ 

เพิ่มขึ้น (ระดับคณะ) 

2. วิทยาลั ยฯ ควรเพิ่ มอัตราก าลั งของ

วทิยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องจ านวนนักศึกษา 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

(ระดับคณะ) 

3. อาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน

นอ้ยทุกคณะ/วทิยาลัย (ระดับมหาวิทยาลัย) 

4. มหาวทิยาลัยและคณะ ควรเพิ่มกลยุทธ์ใน

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่ม

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อย่าง

ชัดเจน โดยส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยท่ี

สามารถน าไปขอต าแหนง่ทางวิชาการ (ระดับ

มหาวทิยาลัย) 

1. กิจกรรมก ากับตดิตาม อาจารย์

ท่ีก าลังศกึษาในระดับปริญญาเอก 

2. กิจกรรมการสรรหาบุคลากร

สายวิชาการ ให้สอดคล้องกับ

จ านวนนักศึกษา และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรท่ีก าหนด ตามกรอบ

อัตราก าลังท่ีก าหนด 

พ.ย. 60 – ม.ิย. 61 - ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์

ป ร ะ จ า ค ณ ะ ท่ี มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

 

 

 

 

ร้อยละ 22.34 

(2.79 คะแนน) 

 

 

 

ร้อยละ 30 

(3.75 คะแนน) 

 

 

 

คณบดี 

หัวหน้าส านักงาน 

/ ฝ่ายบุคคล 

1. โครงการเพิ่มต าแหน่งวิชาการ(A) 

2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 

การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 

3 . กิ จ ก ร ร ม ก า กั บ ติ ด ต า ม 

อาจารย์ท่ีก าลังอยู่ในระหว่างขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

พ.ย. 60 – ม.ิย. 61 200,000 ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 6.38 

(0.53 คะแนน) 

ร้อยละ 25 

(2.08 คะแนน) 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

5. สัดส่วนอาจารย์ตอ่นักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ 

8 คณะ/วิทยาลัย จาก 13 คณะ/วิทยาลัย 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

6 . ม ห าวิ ท ย าลั ย ค วรมี ก า ร วิ เค ราะห์

ผลกระทบสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา

ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของ

หลักสูตรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหาร

จัดการด้านต้นทุนของหลักสูตร (ระดับ

มหาวทิยาลัย) 

7. ควรมกีารสนับสนุนจ านวนอาจารย์ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ

เรียนการสอนท่ีเน้น Active Learning  และ 

Internship (ระดับมหาวิทยาลัย) 

วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ข อ ง

หลักสูตร 

ส.ค. 60 – ม.ิย. 61 - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

วเิคราะห์ความคุ้มค่า

ของหลักสูตร 

- 1 ฉบับ รองคณบดีฝ่าย

แ ผ น ง า น แ ล ะ

ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ / 

ฝ่ า ย ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

ฝ่ายวิชาการ 

8. ควรมีระบบการประเมินผลกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในเชิงคุณภาพท่ีสามารถน า

ผลมาปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่าง

ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาเร่ืองทักษะการ

สื่อสารและเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย (ระดับ

ทบทวนระบบการประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ก.ย 60 – ก.ค. 61 - 1.5 .2  ค ะแน เฉลี่ ย

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ

เกี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด

กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม 

ห รือพั ฒ น าให้ กั บ

นักศกึษา 

4.68 4.70 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

/ 

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

มหาวทิยาลัย) 

9. จ านวนนักศึกษา มีผลกระทบต่อรายได้

ของมหาวิทยาลั ย  ซึ่ งส่ วน ใหญ่ มาจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และงบประมาณ

ประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน

รายได้ถึ ง ร้อยละ 52 ในขณ ะท่ีจ านวน

นักศึกษาท่ีออกกลางคันรวมถึงนักศึกษาท่ี

ค้ า งช า ระค่ าล งท ะ เบี ยน  มี สั ด ส่ วนสู ง 

มากกว่าร้อยละ 30 (เมื่อสิ้นปีท่ี 4) แม้ว่าจะ

สามารถรับนักศกึษาใหม่ได้ตามแผนเป็นส่วน

ใหญ่ก็ตาม ดังนั้น การวิจัยสถาบันหาสาเหตุ

ของการออกกลางคัน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ใน

การธ ารงรักษานักศกึษาไวใ้ห้มากท่ีสุดจึงเป็น

เร่ืองท่ีจ าเป็น (ระดับมหาวิทยาลัย) 

กิจกรรมจัดท าแนวทางในการ

ธ ารงรักษาจ านวนของนักศึกษา 

  - วิเคราะห์สาเหตุการลาออก

ของนักศกึษา 

  - ก าหนดแนวทางในการรักษา

จ านวนของนักศกึษา 

  - เสนอผู้บริหาร เพื่อให้ความ

เห็นชอบ 

  - สื่อสารให้กับหลักสูตรน าไป

ปฏบัิต ิ

พ.ย.60 – ก.ค. 61 - ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีลาออกกลางคัน

และพ้นสภาพ 

- ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ / 

ฝ่ายวิชาการ 

10. ควรมีการสรุปผลการด าเนนิงานท่ีแท้จริง

ของทุกหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณา

การบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับผลการ

ประเมินหลักสูตร (ระดับมหาวิทยาลัย) 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ทุกหลักสูตร 

ส.ค. 60 – ก.ค. 61 - ร้อยละของหลักสูตร

ท้ังหมดท่ีมีแนวโน้ม

ของผลการประเมิน

คุณภาพเพิ่มขึ้น  

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่าย

แ ผ น ง า น แ ล ะ

ประกันคุณภาพ / 

ฝ่ า ย ป ร ะ กั น

คุณภาพ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

11. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์การ

บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท้ั ง ห ม ด  (ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลัย) 

จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ

ของหลักสูตร ตามมาตรฐานของ

บัณฑิตวทิยาลัย  

  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศกึษา 

  - หลักสูตรด าเนินการจัดการ

เรียนการสอน ตามแผนพัฒนา

คุณภาพ 

  - ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตร 

  - รายงานผลการด าเนินงานของ

ห ลั ก สู ต ร  ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร เพื่ อ

พจิารณา 

ส.ค. 60 – ก.ค. 61 - ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร

จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยรวม 

3.01 3.10 ประธานหลักสูตร 

ระดับ

บัณฑิตศกึษา / 

อาจารย์ ป ระจ า

หลักสูตร 

12. มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning ให้กับนักศึกษาอย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ชาติ (ไทยแลนด์ 4.0) และเป้าหมายของ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการ การจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

ต.ค. 60 – ก.ค. 61 50,000 ร้ อ ยล ะราย วิ ช า ท่ี

จัดการจัดการเรียน

การสอบแบบ Active 

Learning ของแต่ละ

หลักสูตร 

- ร้อยละ 5 รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ / 

ฝ่ายวิชาการ 
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วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
201 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

มหาวิทยาลัยท่ีเน้นความเป็นนานาชาติ อัต

ลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ระดับ

มหาวทิยาลัย) 

13. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทักษะในเร่ืองการ

น าเสนอผลงาน ความมั่นใจในการสื่อสาร 

การสรุปความ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

14. มหาวทิยาลัยควรผลักดันให้หลักสูตรเพิ่ม

รายวิชาท่ีสามารถน าไปใช้ในการท างานได้

จรงิให้มากขึ้น (ระดับมหาวิทยาลัย) 

15. มหาวิทยาลัยควรผลักดันให้หลักสูตรเน้น

ภาคปฏิ บัติ ให้มากขึ้น  เพื่ อจะได้น าไปใช้

ประโยชนใ์นการท างาน (ระดับมหาวิทยาลัย) 

16. ในบางหลักสูตรรายวิชาท่ีใช้จัดการเรียน

การสอนน ามาใช้ในการท างานได้ค่อนข้าง

น้อย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการ

พัฒนาหลักสูตรให้สามารถน าไปใช้ในการ

ปฏบัิตงิานได้จรงิ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

17. บัณฑิตยังขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา/ 

การน าเสนอ/ ความเข้าใจในอาชพีท่ีเกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้

จ า ก ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ห รื อ ส ถ าน

ประกอบการ 

ต.ค. 60 – ก.ค. 61 50,000 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด า เนิ น โค ร ง ก า ร

พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า

เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ ใ ช้

บัณฑิ ตห รือสถาน

ประกอบการ 

- 1 เล่ม รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ / 

ฝ่ายวิชาการ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

กับศาสตร์ของตนเองให้กว้างมากขึ้น/ หา

ตัวตนในระหวา่งเรียน/ ควรมีการฝึกงานทุกปี 

(ระดับมหาวิทยาลัย)  

18. มหาวิทยาลัยควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนท่ี

ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการของ

นักศกึษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 

19. มหาวทิยาลัยควรจัดสรรการใช้ห้องเรียน

ให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

20. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มห้องปฏิบัติการใน

แต่ละหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น (ระดับ

มหาวทิยาลัย) 

21. สนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการ

สนับสนุนเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวสิัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง (ระดับ

มหาวทิยาลัย) 

โครงการปรับปรุงกายภาพและ

ภูมิทัศน์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

พ.ย.60 – ก.ค. 61 - 1.10.1 ค่าเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจของ

บุ ค ล า ก ร แ ล ะ

นักศึกษาต่อการใช้

อาคารสถานท่ีและ

สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม

สะดวก ท่ี ใช้ ในการ

เรียนการสอน 

4.94 4.95 คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร / 

ฝ่ายอาคารและ

สถานท่ี 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

22. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มพื้นท่ีในการจัด

กิจกรรมให้กับนักศึกษาให้เพียงพอกับความ

ตอ้งการของนักศกึษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 

ก าหนดแน วท างก ารบ ริห าร

จัดการพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม

ของนักศกึษา 

  - ส ารวจและก าหนดพื้นท่ีของ

วิทยาลัยท่ีรองรับการจัดกิจกรรม

ของนักศกึษา 

  - ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร

ให้กับนักศกึษาของวิทยาลัยทราบ

พื้นท่ีดังกล่าวและแนวทางการใช้

พื้นท่ี 

ธ.ค. 60 – ม.ีค. 61 - ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อการ

ใช้พื้ น ท่ี ใน ก ารจั ด

กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

นักศกึษา 

- 3.51 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

/ ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 

23. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีเขตปลอดบุหร่ี 

แ ล ะ รณ ร งค์ ก า ร งด สู บ บุ ห ร่ี  (ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลัย) 

กิจกรรมรณรงค์การลดการสูบ

บุหร่ีในสถานศกึษา 

  - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และ

กิจกรรมการสร้างความรู้ความ

เข้ า ใ จ  ก า ร ง ด สู บ บุ ห ร่ี ใ น

สถานศกึษา  

ต.ค. 60 – ก.ค. 61 - ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อพิษ

ภัยของบุหร่ี 

- 3.51 รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

/ ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 

1. วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้

คณาจารย์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ

โครงการส่ ง เส ริมการตีพิ มพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ต.ค. 60 – ก.ค. 61 200,000 ร้อยละของบทความ

ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ลง

ร้อยละ 6.67 ร้อยละ 6.70 รองคณบดีฝ่าย

วจิัย / ฝ่ายวิจัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ

ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการ ท่ี ปรากฏ ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. เช่น Scopus (ระดับคณะ) 

2. คณาจารยใ์นวทิยาลัยฯ ควรมกีารน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง (ระดับ

คณะ) 

3. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางสร้างความ

เข้าใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ท่ีมี

คุณภาพให้มากขึ้น ท้ังนี้ผลงานวิจัยปัจจุบัน

ส่วน ใหญ่ ยั งมีน้ าหนักคุณ ภาพประเภท 

Proceedings จากท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ จึงส่งผลให้ผลงานน าไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงการเสนอขอต าแหน่งทาง

วชิาการท าได้ยาก (ระดับมหาวิทยาลัย) 

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ(A) 

วารสาร ระดับชาติ

ห รือนานาชาติ ต่ อ

ผลงานทางวิชาการ

ท้ังหมด 

4 . ม ห าวิท ย าลั ยค วรผลั กดั น ให้ ส ร้ า ง

คณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ

ส่งเสริมให้คณาจารย์แสวงหาแหล่งทุนวิจัย

ภายนอกให้มากขึ้น ตลอดจนหาแนวทางการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครอืขา่ย 

ต.ค. 60 – ก.ค. 61 100,000 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

ง บ ป ร ะ ม า ณ

สนับสนุนงานวิจั ย

หรืองานสร้างสรรค์

ร้อยละ 76.02 ร้อยละ 76.05 รองคณบดีฝ่าย

วจิัย / 

ฝ่ายวิจัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ใชป้ระโยชน ์หรือ สร้างรายได้จากสิทธิบัตรท่ี

มหาวทิยาลัยถือครอง (ระดับมหาวิทยาลัย) 

จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น

ภายนอก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1. วิทยาลัยฯ ควรก าหนดตัวชี้วัดของแผนให้

ชัดเจนเพื่อสามารถวัดผลการด าเนินงานตาม

แผนและน าไปสู่การปรับปรุงให้มีมาตรฐาน

มากยิ่งขึ้น (ระดับคณะ) 

2. วิทยาลัยฯ ควรจัดท าแผนการใช้ประโยชน์

จากการให้บริการทางวิชาการให้ชัดเจน 

(ระดับคณะ) 

1. ทบทวนแผนปฏิบัตกิารดา้นการ

บริการวิชาการ 

 

ก.ย 60 – ก.ค. 61 - ร้อยละของตัวชี้วัดท่ี

บ ร ร ลุ ต า ม

วัตถุ ป ระส งค์ ขอ ง

แผน 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่าย

วจิัย / 

ฝ่ายวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. วิทยาลัยฯ ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต เพื่อใชใ้นการ

ก าหนดกลยุทธ์และการบริหารทางการเงิน 

(ระดับคณะ) 

2. ควรน าผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วยมาใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย

การบ ริหารหลักสูตร ให้มากขึ้ น  (ระดับ

วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม คุ้ ม ทุ น ข อ ง

หลักสูตร  

  - วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละ

หลักสูตร 

  - เสนอตอ่ผู้บริหาร 

  - แจ้งหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 

ม.ีค.  – ม.ย. 61 - ร้อยละของหลักสูตร

ท่ีมีความคุ้มทุน 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย

แ ผ น ง า น แ ล ะ

ประกันคุณภาพ / 

ฝ่ า ย ป ร ะ กั น

คุณภาพ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

มหาวทิยาลัย) 

3. ข้อมูลจากการวเิคราะห์ค่าใชจ้่ายตอ่หน่วย

ของมหาวิทยาลัย พบว่า หลักสูตรท่ีจ านวน

นั ก ศึ ก ษ าน้ อ ยก ว่ า จุ ด คุ้ ม ทุ น มี ถึ ง  3 3 

หลักสูตร จาก 101 หลักสูตร เป็นอีกประเด็น

หนึ่ ง ท่ี ส่ งผลต่ อก ารบ ริห ารเงิน ราย ได้ 

มหาวิทยาลัยควรพจิารณาตัดสินใจทางเลอืก

และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ

เกี่ยวกับหลักสูตร หากจะรับนักศึกษาใน

หลักสูตรดังกล่าวต่อไป ต้องปรับระบบการ

แสวงหาและการธ ารงรักษานักศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ แต่หากจ าเป็นต้องปิดบาง

หลักสูตรท่ีอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

ก็ควรพิจารณาในเร่ือง การสร้างชื่อเสียงให้

มหาวิทยาลัย ความคุ้มค่า ความเป็นสากล

ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ตลาดแรงงาน และความสามารถในการ

แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น แนวทางดังกล่าว

จ ะ ช่ ว ย ให้ ก า รบ ริห า ร เงิ น ร า ย ได้ ข อ ง
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ระดับ

มหาวทิยาลัย) 

4 .  วิ ท ย า ลั ย ฯ  ค ว ร มี ก า ร ก า ห น ด

กลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ (KM) มี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคน้หา

แนวปฏิบัติท่ีดีจากกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ท้ังด้าน

การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย (ระดับ

คณะ) 

1. ทบทวนแผนการจัดการความรู้ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ก.ย 60 – ก.ค. 61 - จ านวนองค์ความรู้ท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ใน

การปฏิ บั ติ งานจน

เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

2 องค์ความรู้ 2 องค์ความรู้ รองคณบดีฝ่าย

แ ผ น ง า น แ ล ะ

ประกันคุณภาพ / 

ฝ่ า ย ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

 

5. ด้วยเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ

สร้างเอตทัคคะให้ ท้ังบัณฑิต คณาจารย ์

บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองและ

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติท่ี

บรรจุในเป้าหมายในการพัฒนามหาวทิยาลัย

ท้ัง 4ข้อ มหาวทิยาลัยควรเตรียมความพร้อม

ด้านการพัฒนาการสร้างบรรยากาศความ

เป็นสากล โดยเฉพาะด้ านการสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษท้ังเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ม.ค. – ก.ค. 61 200,000 ร้อยละของบุคลากร

ท่ี ผ่ า น เ ก ณ ฑ์

ม า ต ร ฐ า น

ภาษาอั งกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 17.46 ร้อยละ 17.46 คณบดี 

หัวหน้าส านักงาน 

/ 

ฝ่ายบุคคล 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก 

ผู้สัมภาษณ์ ประจ าปีการศกึษา 2559 

กจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลประเมิน 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และการสื่อสารให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

รวมถึงการพัฒนานักศึกษารุ่นต่อรุ่น เพื่อเข้า

สู่ เ ป้ า ห ม า ย ค ว าม เป็ น ส า ก ล  (ร ะ ดั บ

มหาวทิยาลัย) 

6. มหาวิทยาลัยควรเพิ่ ม เติมทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร ระดับมหาวิทยาลัย) 

 

 

รายงานขอ้มูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560         ลงนาม……………………………………………….……………..(ผู้รายงาน)      ลงนาม............... ..........................................  

                          (อาจารย์สุดารัตน ์พมิลรัตนกานต)์                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  โสมณวัตร) 

                                                                        รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ          คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน                           
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ภาคผนวก ฉ 

ประมวลภาพกจิกรรม 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประจ าปีการศกึษา 2559  
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การบรหิารจัดการ 
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การผลติบัณฑิต 
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การวิจัย 
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การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเอง วทิยาลัยโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน

ประจ าปีการศกึษา 2559 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน โสมณวัตร  คณบดี 

2. อาจารย์ศุภมิตร  ศรสีวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารย์วิรยิา  บุญมาเลิศ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ทองรอด  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. อาจารย์ธันย์   ชัยทร   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

7. อาจารย์วราภรณ์  วิมุกตะลพ  อาจารย์ประจ า 

8. นางสาวสุนทรี  พัชรประทีป  หัวหนา้ส านักงาน 

9. นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวกรรณกิาร์  ศรพีนมวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11. นางสาวแพรวนภา  อินตา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


