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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ก 
 

ค าน า 
 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน จัดท าราายาานรราะจ ารทท่เเร นราายาานการารราะเมินคุณภาพ

ภายในฉบับน่้ขึ้นมาเพืเอราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์คุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารท

การาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) ภายใต้ราะบบและกลไกการารราะกันคุณภาพ 

5 อาค์รราะกอบ 13 ตัวบ่าช่ ้โดยการาราวบราวมและสัาเคราาะห์ผลการาด าเนินาานจากผลการาตราวจรราะเมิน

คุณภาพการาศกึษาภายในราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

 หวัาเร นอย่าายิเาว่าราายาานรราะจ ารทท่เเร นราายาานการารราะเมินคุณภาพภายในฉบับน่้ จะสะท้อน

ผลการาด าเนนิาาน จุดเด่น จุดท่เควราพัฒนา เพืเอเร นโอกาสให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนน าไร

พัฒนารราับรราุาคุณภาพการาจัดการาศึกษาสู่ความเร นเลิศในอนาคต ราวมทั้าเร นการาให้ความเชืเอมัเนแก่

ผู้ราับบราิการา และผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยตลอดจนรราะชาชนทัเวไร ต่อคุณภาพการาจัดการาศึกษาขอา

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 ท้ายน่้ ขอขอบคุณผู้บราิหารา คณาจาราย์และบุคลากราทุกฝ่ายท่เให้ความรา่วมมือในการารฏิบัติาาน

และม่ความมุ่ามัเนท่เจะรา่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่าาต่อเนืเอา จนท าให้การาด าเนินาานด้านการารราะกัน

คุณภาพการาศกึษาขอาวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนส าเรา็จไรได้ดว้ยด่ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนาการาจัดการาศึกษาทั้าราะบบ โดยม่การารราับรราุา

และพัฒนาหลักสูตรา สาขาวิชาใหม่ เพืเอให้ม่เอกลักษณ์ท่เโดดเด่น และมุ่าตอบสนอาตามการาพัฒนาขอา

มหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อมความเจราิญก้าวหน้าทั้าทาาเทคโนโลย่ สัาคม เศราษฐกิจ ความราู้

และทักษะในอนาคตท่เตลาดาานต้อาการา อ่กทั้าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่ความจ าเร นท่เ

เร นท่เจะต้อาสรา้าาความมัเนใจแก่สัาคมว่าสามาราถพัฒนาอาค์ความราู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนอาต่อ

ยุทธศาสตรา์การาพัฒนามหาวิทยาลัยและรราะเทศให้มากขึ้น ราวมถึาการาสรา้าาข่ดความสามาราถในการา

แข่าขันราะดับสากล และเพืเอให้การาจัดการาศึกษาขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่คุณภาพได้

มาตราฐานตามท่เก าหนด เท่าทันต่อการาเรล่เยนแรลาขอาการาพัฒนาการาศึกษาทุกราะดับให้ม่คุณภาพได้

มาตราฐานตามท่เก าหนด เท่าทันต่อการาเรล่เยนแรลาขอาการาพัฒนาการาศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนมไ่ด้ด าเนินการาตามพันธกิจขอาวิทยาลัย ได้แก่  

 1. ให้การาศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บราิการาวิชาการา (Outreach)  

 4. ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม (Arts and Culture) 

โดยม่เร้าหมายการาพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) คือ 

1. พัฒนาอาจาราย์และบุคลากราทุกราะดับใหม้่ความราู้ความสามาราถในการาจัดกราะบวนการาเรา่ยนราู้

เพืเอสรา้าาบัณฑิตท่เพึารราะสาค์ ให้ม่คุณธราราม จราิยธรารามและสามาราถรฏิบัติตามจรารายาบราราณวิชาช่พ 

พรา้อมทั้าธ าราาราักษาไว้ซึเาบุคลากราท่เมคุ่ณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้ม่คุณภาพ คุณธราราม จราิยธรารามและความพอเพ่ยา โดยการาพัฒนา

หลักสูตราให้ม่มาตราฐานและคุณภาพท่เตอบสนอาต่อการาเพิเมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อากับความ

ต้อาการาตลาดแราาาาน ราวมถึาการาจัดกราะบวนการาเรา่ยนราู้ท่เเน้นผู้เรา่ยนเร นส าคัญ พรา้อมทั้าหาทราัพยากรา

ท่เพอเพ่ยาส าหราับการาสนับสนุนการาเราย่นราู้ขอานักศึกษา  

3. สรา้าาผลาานวิจัยเพืเอตอบสนอาความต้อาการาขอาท้อาถิเนและภูมิภาค เพืเอพัฒนาราะบบ

บราิหาราาานวิจัยท่เมร่ราะสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการาวิจัย  

4. ให้บราิการาทาาวิชาการาท่เม่คุณภาพเพืเอตอบสนอาความต้อาการาขอาท้อาถิเนและ

กลุ่มเร้าหมาย ให้เกิดการาถ่ายทอดเทคโนโลย่ท่เได้จากการาศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเคราือข่าย

ความราว่มมอืทาาวิชาการาราะหว่าาหนว่ยาานทั้าภาคราัฐและภาคเอกชน  
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5. พัฒนาคุณภาพการาจัดกิจกรารามท่เเน้นการาน าวัฒนธรารามท้อาถิเนมาเผยแพรา่ให้เกิดความราู้ท่เ

ถูกต้อา ม่การาสืบสานและสืบทอดวัฒนธรารามท่เเก่เยวข้อากับการาด าเนินช่วิตขอาชุมชน ผ่านแนวคิดขอา

ศาสตรา์ดา้นการาบราิหาราไรสู่กิจกรารามตา่าๆ ขอาภารากิจด้านอืเนๆ  

6. พัฒนาการาบราิหาราจัดการาอาค์กราตามหลักธรารามาภิบาล ก่อให้เกิดรราะสิ ทธิภาพและ

รราะสิทธิผลในการาด าเนินาาน พราอ้มทั้าพัฒนาราะบบการารราะกันคุณภาพการาศึกษาท่เเร นมาตราฐาน และ

เร นท่เยอมราับขอารราะชาคมตลอดจนเร นท่เเริดเผยต่อสาธาราณะ  

 จากการาด าเนินาานขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

รราากฏผล ดัาน่้ 

ตาราาาแสดาผลการารราะเมินตนเอา ราะดับวิทยาลัย 

องคป์ระกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การาด าเนินาานต้อารราบัรรุาาเร่าาด่วน 

1.51  –  2.50 การาด าเนินาานต้อารราบัรรุาา 

2.51 – 3.50   การาด าเนินาานราะดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การาด าเนินาานราะดับด ่

4.51 – 5.00   การาด าเนินาานราะดับดม่าก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.27) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.63) 

2.91 การาด าเนนิาานราะดับพอใช ้

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.20 5.00 4.32 4.03 การาด าเนนิาานราะดับด่ 

ผลการประเมนิ 

การา

ด าเนนิาาน

ต้อา

รรัาบรรุาา 

การา

ด าเนนิาาน

ราะดับด่

มาก 

การา

ด าเนนิาาน

ราะดับด่ 

… ..... 

 จากตาราาาแสดาผลการารราะเมินตนเอาตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 พบว่า ผลการาด าเนินการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ตามอาค์รราะกอบ
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และตัวบ่าช่้คุณภาพ ในภาพราวมทั้า 13 ตัวบ่าช่้ คะแนนเฉล่เยอยู่ท่เ 4.03 คะแนน ราะดับคุณภาพอยู่ใน

ราะดับด่ จ าแนกตามรัจจัย น าเข้า (Input) กราะบวนการา (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดัาน่้ 

  รัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉล่เย 2.20 ราะดับคุณภาพต้อารราับรราุา 

  รัจจัยกราะบวนการา (Process) คะแนนเฉล่เย 5.00 ราะดับคุณภาพด่มาก 

  รัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉล่เย 4.32 ราะดับคุณภาพด่ 

 ทั้าน่้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้วิเคราาะห์จุดเด่น แนวทาาเสราิมจุดเด่น จุดท่เควรา

พัฒนา และแนวทาาในการารราับรราุาและพัฒนา จากทุกอาค์รราะกอบส าหราับการารราับรราุาการา

ด าเนินาานการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ให้ม่รราะสิทธิภาพต่อไร 

ราายละเอ่ยด ดัาน่้ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบ 

 จุดเด่น 

1.  นักศึกษาม่สว่นรา่วมในการาจัดท าแผนและการาจัดกิจกรารามในการาพัฒนานักศึกษาท่เสอดคล้อา

กับคุณลักษณะขอาบัณฑิตท่เพึารราะสาค์ 

2.  อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยม่ผลาานวิจัยท่เม่การาเผยแพรา่ผลาานในราะดับชาติและนานาชาติใน

จ านวนมากและมผ่ลาานวิจัยอย่าาต่อเนืเอา 

3.  อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยได้ราับทุนสนับสนุนาานวิจัยจากแหล่าทุนภายนอก 

4.  อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยทุกคนม่การาจัดท าโคราาการาบราิการาวิชาการาสู่ชุมชน ช่วยเหลือชุมชน 

ให้ความส าคัญกับการาบราิการาวิชาการาสู่สัาคมและม่การาเผยแพรา่ความราูผ้่านเว็บไซต์รราะจ าตัวทุกคน 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

1.  ม่การาส่าเสราิมให้ความราู้ในการาเข่ยนผลาานวิจัยในการาขอทุนสนับสนุนจากแหล่าภายนอกให้

มากขึ้น 

2.  ม่การาส่าเสราิมและสรา้าาแราาจูาใจให้อาจาราย์ท าวิจัยและเผยแพรา่ผลาานวิจัยทั้าในราะดับชาติ

และนานาชาติ 

3.  การาติดตามผลการาด าเนินาานตามเกณฑท์่เยัาไม่ได้ด าเนินการาให้ต่อเนืเอา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เมคุ่ณวุฒิรราิญญาเอกยัาม่จ านวนน้อย 

2.  อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เมต่ าแหน่าทาาวิชาการายัาม่จ านวนน้อย 

3.  การาบูราณาการากับวิชาการาเรา่ยนการาสอนและาานวิจัยกับการาจัดโคราาการาบราิการาวิชาการาให้

ม่ความสอดคล้อาและเร นเนื้อหาเด่ยวกัน เพืเอให้นักศึกษา ชุมชนสัาคม ได้ราับผลรราะโยชน์จากการาจัด

โคราาการาบราิการาวิชาการามากยิเาขึน้ 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ช 
 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1.  ส่าเสราิมและผลักดันให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในราะดับรราิญญาเอกและ 

การาเข้าสู่ต าแหน่าทาาวิชาการา 
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ส่วนที่ 1 

บรบิทหน่วยงาน 
 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การาศึกษาจัาหวัด

นครารฐม ตั้าอยู่เลขท่เ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลอาโยา อ าเภอพุทธมณฑล จัาหวัดนครารฐม 73170 เว็บไซต์

วิทยาลัย คอื www.cls.ssru.ac.th  

สภามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมืเอวันท่เ 9 ม่นาคม 2557 โดยด าเนินการาจัดการาศึกษาในราะดับรราิญญาตรา่ รราิญญาโท และรราิญญาเอก ซึเา

ถอืว่าเร นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่าแรากขอามหาวิทยาลัยราาชภัฏทั้าหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรารามและการาจัดการา ทั้าในส่วน

ขอาการาบราหิาราและการาจัดการาเราย่นการาสอนเร นหนว่ยาานเท่ยบเท่าคณะ อยู่ในก ากับขอามหาวิทยาลัยราาชภฏั

สวนสุนันทา ม่ราะเบ่ยบการาบริาหาราจัดการาขอาตนเอา เร้าหมายหลักคือม่ความเร นอิสราะความคล่อาตัวสูาและ

ม่ภารากิจหลักท่เส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตท่เม่ความราู้ความสามาราถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตราาต่อ

ความต้อาการาขอาสถานรราะกอบการาณ์  

ราวมทั้าผลิตและพัฒนาผู้รราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตอบสนอาและทันต่อ การา

เรล่เยนแรลาขอารราะชาคมอาเซ่ยนและสัาคมโลก และยัาพรา้อมให้บราิการาวิชาการาและเทคนิควิธ่การารราะกอบ

อาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สัาคม และรราะชาคมอาเซ่ยนอย่าาม่คุณภาพ อ่กทั้าเราายัา

สรา้าาอาค์ความราู้ าานวิจัย นวัตกรารามต่าาๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการาพัฒนาต่อสถาน

รราะกอบการาและสัาคม 

การาบราิหาราาานขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการาสรา้าาเคราือข่ายความรา่วมมือทาา

วิชาการาทัา้ภาครัาฐและภาคเอกชน เพืเอสราา้าความราว่มมือ ทั้าาานวิชาการา สหกิจศึกษา ราวมถึาการาท าาานหลัา

จบการาศึกษา  

ช่วาเดือนสิาหาคม พ.ศ. 2558 ท่เผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักาานมา

รราะจ าท่เศูนย์การาศึกษาจัาหวัดนครารฐม ซึเาการาขยายอาคาราและสถานท่เใหม่น่้ท าให้ วิทยาลัยฯสามาราถราับ

นักศึกษาได้มากขึ้นถึา 4,000 คน  

การาเผชิญกับความท้าทายขอาโลกแห่าการาท าาาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแราากาย  แราาใจ และมุ่ามัเนในการาสรา้าาความเร นเลิศให้กับ

บัณฑิตเพืเอน าความราู้ ความสมาราถไรรราับใช้กับการาท าาานและพรา้อมท่เจะเข้าสู่สถานรราะกอบการาอย่าา

สมบูราณ ์   
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้หมายและวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วทิยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพืเอการาผลิตนักรฏิบัติอย่าามืออาช่พ 

 

พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การาศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรากิาราวชิาการา (Outreach)  

4. ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม (Arts and Culture) 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักรฏิบัติท่เม่ความราู้ความสามาราถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตราาต่อความ

ต้อาการาขอาผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้รราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เสนอาตอบต่อการาเรล่เยนแรลา

ทาาอาเซย่นและสัาคมโลก 

3. ให้บราิการาวิชาการาและเทคนิควิธ่การารราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สัาคม และรราะชาคมอาเซย่นอย่าาม่คุณภาพ 

4. อนุราักษ์และท านุบ าราุาศิลรวัฒนธรารามไทยสู่สัาคม 

5. วิจัยและสราา้าอาคค์วามราูใ้นการารราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การาพัฒนาสถาน

รราะกอบการาและสัาคม 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความราู้ 

2. คุณธราราม 

3. เครืาอข่าย 

4. ความเร นมืออาช่พ 

5. วัฒนธราราม ท่เวา่ “ความเร นแบบอย่าาท่เด่ตามวิถ่ขอาราัตนโกสินทรา์” 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความด่าามและการารฏิบัติตนในจรายิวัตราแบบไทย และความเคาราพผู้อาวุโส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตราท์่เ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เร นเอตทัคคะอย่าายัเายืน 

ยุทธศาสตราท์่เ 2 สราา้าผลาานวิชาการาสู่การายกราะดับภูมิรัญญาท้อาถิเนอย่าายัเายืน 

ยุทธศาสตราท์่เ 3 การาสราา้าเคราอืข่ายความราว่มมือกับอาคก์ราและหน่วยาานภายนอก 

ยุทธศาสตราท์่เ 4 สราา้าการารัาบราูแ้ละการายกย่อาในราะดับนานาชาติ 

 

1.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์กร 
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คณะกรารามการาอ านวยการา 

คณบด่ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายวิชาการา 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายบราหิารา 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายกิจการานักศึกษา 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายแผนาานฯ 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

 
หวัหน้าส านกังาน 

  
  

1.าานบริาการาการาศึกษา 

1.1 าานบริาหาราาานทัเวไร 

1.2 หลักสูตราและการา

สอน 

1.3 ทะเบ่ยนและ

รราะมวลผลข้อมูล 

1.4 การารัาบเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลาานทาาวิชาการา 

1.6 คุณวุฒิรริาญญาเอก 

  

  

2. าานคลัาและพัสดุ 

2.1 การาเานิ 

าบรราะมาณ 

2.2 บัญช ่

2.3 พัสดุ 

  

1.าานบริาหาราาานทัเวไร 

1.1 ธุราการา/ สาราบราราณ 

1.2 รราะชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพันธ์ 

1.4 อบรามและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคาราสถานท่เและ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยส่ขาว 

1.8 าานบุคลากรา 

 

1.าานพัฒนาาานวจิัย 

1.1 ผลิตผลาานวจิัย 

1.2 เผยแพรา่

ผลาานวจิัย 

1.3 ผลิต

วาราสาราวชิาการา 

1.4 บราิการาวิชากราแก่

สัาคม 

1.5 U-Ranking 

  

อธิการาบด ่

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนนัทา 

1.าานนโยบาย/แผน/

รราะกันคุณภาพ 

1.1 วเิคราาะห์แผนาาน

และาบรราะมาณ 

1.2 พัฒนาราะบบและ

รราะเมินผลรฏิบัติ

ราาชการา 

1.3 รราะกันคุณภาพ 

  

  

1.าานกจิการานักศึกษา

และศิลรวัฒนธราราม 

1.1 กจิการานักศึกษา 

1.2 บราิหาราและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการาศึกษา 

1.4 กอาทุนกูย้มื 

1.5 ศิลรวัฒนธราราม  

  

2. าานบริาการาวิชาการา 

2.1 บริาการาวิชาการา 

2.2 าานหาราายได้ 

  

  

สถาบันธุรากิจ

ซัพพลายเชน 

โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา คณบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. อาจาราย์สุวัฒน์   นวลขาว  ราอาคณบด่ฝา่ยบราหิารา 

3. อาจาราย์วริายิา   บุญมาเลิศ ราอาคณบด่ฝา่ยวิชาการา 

4. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.ชัยฤทธิ์ ทอาราอด ราอาคณบด่ฝา่ยวิจัย 

5. อาจาราย์สุดาราัตน์   พิมลราัตนกานต์ ราอาคณบด่ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

6. อาจาราย์ ดรา.ธันย์   ชัยทรา  ราอาคณบด่ฝา่ยกจิการานักศึกษา 

7. นาาสาวสุนทรา่   พัชรารราะท่ร หัวหน้าส านักาาน 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา รราะธาน 

2. อาจาราย์สุวัฒน์   นวลขาว  กรารามการา 

3. อาจาราย์วริายิา   บุญมาเลิศ กรารามการา 

4. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.ชัยฤทธิ์ ทอาราอด กรารามการา 

5. อาจาราย์ ดรา.ธันย์   ชัยทรา  กรารามการา 

6. อาจาราย์สุดาราัตน์   พิมลราัตนกานต์ กรารามการา 

7. อาจาราย์ ดรา.ฉัตราราัตน์  โหตราะไวศยะ กรารามการา 

8. อาจาราย์ ดรา.ชติพาษ์  อัยสานนท์ กรารามการา 

9. อาจาราย์วราาภราณ์   สาราอินมูล กรารามการา 

10. อาจาราย์ไกราวิทย์   สินธุค ามูล กรารามการา 

11. อาจาราย์อนุช   นามภิญโญ กรารามการา 

12. อาจาราย์พราเก่ยราต ิ  ภักด่วาศ์เทพ กรารามการา 

13. อาจาราย์วทัญญู   ชูภักตรา ์  กรารามการา 

14. อาจาราย์พุทธิวัฒน์  ไวยวุฒิธนาภูมิ กรารามการา 

15. นาาสาวสุนทรา่   พัชรารราะท่ร กรารามการาและเลขานุการา 

16. นาาสาวพราพมิล   มนตราว่ัฒน์ กรารามการาและผู้ชว่ยเลขานุการา 

 

คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. ราอาศาสตราาจาราย์ ดรา.ฤาเดช  เกิดวิชัย   รราะธานกรารามการา 

อธิการาบด่มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

2. ราอาศาสตราาจาราย์ ดรา. ทว่ศักดิ์ เทพพิทักษ ์  กรารามการา 

(รราะเภทผู้ทราาคุณวุฒภิายนอก) 
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3. นาาจ าเรา่ยา   วัยวัฒน์   กรารามการา 

(รราะเภทผู้ทราาคุณวุฒภิายนอก) 

4. นายเกตติวทิย์   สิทธิสุนทราวาศ์  กรารามการา 

(รราะเภทผู้ทราาคุณวุฒภิายนอก) 

5. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.สมเดช ราุา่ศรา่สวัสดิ์   กรารามการา 

(รราะเภทผู้บราหิารามหาวิทยาลัย) 

6. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา. วิทยา เมฆข า   กรารามการา 

(รราะเภทผู้บราหิารามหาวิทยาลัย) 

7. อาจาราย์สุวัฒน์   นวลขาว   กรารามการา 

(รราะเภทผู้แทนผู้บราหิาราวิทยาลัย) 

8. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.รราช่า วราาราัตน์ไชย  กรารามการา 

(รราะเภทผู้แทนคณาจาราย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา  กรารามการาและเลขานุการา 

คณบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ม่

หลักสูตราท่เเริดการาเรา่ยนการาสอน จ านวน 5 หลักสูตรา รราะกอบด้วย ราะดับรราิญญาตรา่ 3 หลักสูตรา ราะดับ

รราญิญาโท 1 หลักสูตรา และราะดับรราญิญาเอก 1 หลักสูตรา ราายละเอ่ยดดัาตาราาา 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม ่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์   2559 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรานานาชาติ) 

  2559 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ   2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

  2559 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

  2559 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบนั 

 ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ม่จ านวน

นักศึกษาทั้าหมด จ านวน 2,581 คน ราายละเอ่ยดดัาตาราาา 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 804 126 930 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรานานาชาติ) 

18 - 18 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ 1,524 50 1,574 

จ านวนรวมระดับปริญญาตรี 2,346 176 2,522 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 50 50 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 9 9 

จ านวนนวมระดับบัณฑิตศกึษา - 59 59 

รวมท้ังสิ้น 2,346 235 2,581 

 แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.7 จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนันสนุนวิชาการ 

แสดาจ านวนอาจาราย์รราะจ า จ าแนกตามวุฒิการาศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

หน่วยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์

ป ร ะ จ า

ทั้งหมด 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - 39.5 - 12.5 1 53 

แสดาจ านวนอาจาราย์รราะจ า จ าแนกตามต าแหน่าทาาวิชาการา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

ล าดับ รายละเอียด 
ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าศาสตราาจาราย์ - - - 

2 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าราอาศาสตราาจาราย์ - - - 
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ล าดับ รายละเอียด 
ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

3 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ 4 - 4 

4 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าอาจาราย์ 49 - 49 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจรงิและลาศึกษาต่อ 53 - 53 

 

แสดาจ านวนบุคลากราสายสนบัสนุนวิชาการา รราะจ ารทการาศกึษา 2560 

 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ตเ ากว่ารราิญญาตรา ่ - 2 2 

รราญิญาตรา ่ 1 18 19 

รราญิญาโท 2 6 8 

รวมท้ังสิ้น 29 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

หมายเหต ุ: การานับจ านวนอาจาราย์รราะจ าจะนับตามราะยะเวลาการารฏิบัตาิาน ดัาน่้ 

1. รฏิบัติาานตัา้แต่ 9 เดือนขึน้ไร นับ 1 คน 

2. รฏิบัติาานตัา้แต่ 6 เดือนขึน้ไร แต่ไม่ถึา 9 เดอืน นับ 0.5 คน 

3. รฏิบัติาานไม่ถึา 6 เดอืน จะไม่นับ 

 

1.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณและอาคารสถานที ่

งบประมาณ 

สราุราบรราะมาณราายได้ ท่เได้จดัสราราจ าแนกตามหมวดราายจา่ย รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงนิ ร้อยละ 

าบบุคลากรา 36,667,920.00 44.18 

าบด าเนนิาาน 36,415,380.00 43.87 

าบการาลาทุน 9,220,300.00 11.11 

าบเาินอดุหนุน 700,000.00 0.84 

าบราายจ่ายอืเน ๆ - - 

รวมจ านวนเงนิ 83,003,600.00 100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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อาคารสถานที่ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การาศึกษาจัาหวัด

นครารฐม ม่อาคาราเรา่ยน ทั้าสิ้น จ านวน 2 อาคารา ซึเาภายในอาคารารราะกอบห้อาเรา่ยน ห้อารฏิบัติการา ห้อา

ส านักาาน และห้อาต่าาๆ ดัาน่้ 

รายการห้อง จ านวนห้อง 

1. ห้อาเร่ายน 26 

2. ห้อารฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ 1 

3. ห้อารฏิบัติการาคอมพิวเตอรา์ 3 

4. ห้อาพักอาจาราย์ 6 

5. ห้อาส านักาาน 4 

6. ห้อารราะชุม (ใหญ่/เล็ก) 8 

7. ห้อาควบคุมไฟฟ้า 4 

8. ห้อาซอ่มบ าราุา 2 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เร นนักรฏิบัติ ถนัดวิชาการา เช่เยวชาญการาสืเอสารา ช านาญการาคิด ม่จติสาธาราณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมัเนคุณธราราม เร นผู้น าอาคค์วามราูสู้่การารฏิบัติ พัฒนาอาคก์ราแห่าการาเร่ายนราูสู้่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : รัญญาและความคดิสราา้าสราราค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักด่ในอาคก์รา 

3) I (Integration & Collaboration) : บูราณาการา และความราว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเร นมืออาช่พ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา/ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2559 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

1. วทิยาลัยฯ ควราเพิเมจ านวนคณาจาราย์ในวิทยาลัยฯ ให้

สอดคล้อากับเกณฑ์มาตราฐาน 

2. วิทยาลัยฯ ควราม่การาส่าเสริามและก าหนดมาตราฐานท่เ

ส่าผลตอ่การาก าหนดต าแหนา่ทาาวิชาการา  

3. ควราม่การาสนับสนุนและส่าเสริามให้คณาจาราย์ขอา

วทิยาลัยฯ ม่คุณวุฒท่ิเสูาขึ้น 

 

 

 

 

 

1. กิจกรารามก ากับติดตาม อาจาราย์ท่เก าลัา

ศกึษาในราะดับรริาญญาเอก 

2. กิจกรารามการาสราราหาบุคลากราสายวชิาการา 

ให้สอดคล้อากับจ านวนนักศึกษา และ

เร นไรตามเกณฑ์มาตราท่เก าหนด ตามกราอบ

อัตราาก าลัาท่เก าหนด 

3. โคราาการาเพิเมต าแหน่าวิชาการา (A) 

4. กิจกรารามส่าเสริาม สนับสนุน การาเข้าสู่

ต าแหนา่ทาาวิชาการา 

5. กิจกรารามก ากับติดตาม อาจาราย์ท่เก าลัา

อยู่ในราะหว่าาขอต าแหนา่ทาาวิชาการา 

6. วิเคราาะห์ความคุ้มค่าขอาหลักสูตรา 

 

ตัวบ่าช่้  1 .2 อาจาราย์รราะจ า

คณะท่เมคุ่ณวุฒริริาญญาเอก 

 

 

 

 

ตัวบ่าช่้  1.3 อาจาราย์รราะจ า

คณะ ท่เ ด า รา า ต า แ หน่ า ท า า

วชิาการา 

 

 

ราายาานผลการาวิเคราาะห์ความ

คุ้มคา่ขอาหลักสูตรา 

ร้าอยละ 30 

(3.75 คะแนน) 

 

 

 

 

ร้าอยละ 25 

(2.08 คะแนน) 

 

 

 

1 ฉบับ 

 

ร้าอยละ 23.36 

(3.33 คะแนน) 

 

 

 

 

ร้าอยละ 5.45 

(0.62 คะแนน) 

 

 

 

1 ฉบับ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

7. ทบทวนราะบบการารราะเมินการาจัดการา

กิจกรารามพัฒนานักศึกษา  

 

 

8. กิจกรารามจัดท าแนวทาาในการาธ าราารัากษา

จ านวนขอานักศกึษา 

  - วิ เ ค ราาะห์ ส า เหตุ ก า ราลาออกขอา

นักศกึษา 

  - ก าหนดแนวทาาในการารัากษาจ านวนขอา

นักศกึษา 

  - เสนอผู้บริาหารา เพืเอให้ความเห็นชอบ 

  - สืเอสาราให้กับหลักสูตราน าไรรฏบัิติ 

9.  วิ เคราาะห์ผลการารราะเมินคุณภาพ

การาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา ทุก

หลักสูตรา 

10. จัดท าแนวทาาการาบริาหาราจัดการาขอา

หลั กสู ตรา  ตามมาตราฐานขอา บัณฑิต

วทิยาลัย  

  - แต่าตั้าคณะกรารามการาบริาหาราหลักสูตรา 

ราะดับบัณฑิตศกึษา 

1.5.2 คะแนนเฉล่เยความพึา

พอใจเก่เยวกับการาจัดกิจกราราม

ส่ า เ ส ริา มห รืา อพัฒน า ใ ห้ กั บ

นักศกึษา 

ร้าอยละขอานักศึกษาท่เลาออก

กลาาคันและพ้นสภาพ 

 

 

 

 

 

 

ร้าอยละขอาหลักสูตราท้ัาหมดท่เม่

แนวโน้มขอาผลการารราะเมิน

คุณภาพเพิเมขึ้น 

ผลการาบริาหาราจัดการาหลักสูตรา

ราะดับบัณฑิตศกึษา โดยราวม 

 

 

 

4.70 

 

 

 

ร้าอยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

ร้าอยละ 100 

 

 

3.10 

 

 

 

 

4.75 

 

 

 

ร้าอยละ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ร้าอยละ 100 

 

 

3.63 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

  - หลักสูตราด าเนินการาจัดการาเร่ายนการา

สอน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

  - รราะเมินผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์

กา รารราะ เมิ นคุณภาพกา ราศึ กษาขอา

หลักสูตรา 

  - ราายาานผลการาด าเนินาานขอาหลักสูตรา 

ตอ่ผู้บริาหาราเพืเอพิจาราณา 

11. โคราาการาพัฒนาบุคลากราสายวิชาการา 

การาจัดการา เ ร่ายนการาสอนแบบ Active 

Learning 

12. โคราาการาพัฒนานักศึกษาเร่ายนรู้าจากผู้ใช้

บัณฑิตหรืาอสถานรราะกอบการา 

 

13. โคราาการารรัาบรรุาากายภาพและภูมิทัศน์

ท่เเร นมติราตอ่สิเาแวดลอ้ม 

 

 

 

14. ก าหนดแนวทาาการาบริาหาราจัดการาพื้นท่เ

ในการาจัดกิจกรารามขอานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ร้าอยละราายวิชาท่เจัดการาจัดการา

เ ร่า ย นก า รา สอบ แบบ  Active 

Learning ขอาแต่ละหลักสูตรา 

ราายาานผลการาด าเนินโคราาการา

พัฒนานักศึกษาเร่ายนรู้าจากผู้ใช้

บัณฑิตหรืาอสถานรราะกอบการา 

1.9.1 ค่า เฉล่เยขอาความพึา

พ อ ใ จ ข อ า บุ ค ล า ก รา แ ล ะ

นักศึ กษาต่ อการา ใ ช้ อ าคารา

สถานท่เและสิเ าอ านวยความ

สะดวกท่เใชใ้นการาเร่ายนการาสอน 

รา ะ ดั บ ค ว า ม พึ า พ อ ใ จ ข อ า

นักศึกษาต่อการาใช้พื้นท่เในการา

 

 

 

 

 

 

 

ร้าอยละ 5 

 

 

1 เล่ม 

 

 

4.40 

 

 

 

 

3.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้าอยละ 10 

 

 

5 เลม่ 

 

 

4.59 

 

 

 

 

4.22 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

  - ส าราวจและก าหนดพื้นท่เขอาวิทยาลัยท่เ

ราอารัาบการาจัดกิจกรารามขอานักศึกษา 

  - รราะชาสั มพัน ธ์ห รืา อสืเ อสารา ให้ กั บ

นักศึกษาขอาวิทยาลัยทราาบพื้นท่เดัากล่าว

และแนวทาาการาใชพ้ื้นท่เ 

15. กิจกรารามราณราาค์การาลดการาสูบบุหร่าเใน

สถานศกึษา 

  - จัดท าสืเอรราะชาสัมพันธ์ และกิจกราราม

การาสร้าาาความรู้าความเข้าใจ การาาดสูบบุหร่าเ

ในสถานศึกษา 

จัดกิจกรารามขอานักศึกษา 

 

 

 

 

รา ะ ดั บ ค ว า ม พึ า พ อ ใ จ ข อ า

นักศกึษาตอ่พิษภัยขอาบุหร่าเ 

 

 

 

 

 

 

3.51 

 

 

 

 

 

3.97 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

คณาจาราย์ในวทิยาลัยฯ ควรามก่าราน าเสนอผลาานทาา

วชิาการาอยา่าต่อเนืเอา 

1. โคราาการาส่าเสริามการาต่พิมพ์เผยแพร่า

ผลาานวิจัยขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย

ในราะดับชาติและนานาชาต(ิA) 

 

2. โคราาการาจัดหาแหล่าทุนาานวิจัย โดย

อาศัยเคราอืขา่ย 

ร้าอยละขอาบทความท่เต่พิมพ์

เผยแพร่าลาวาราสารา ราะดับชาติ

หรืาอนานาชาติต่อผลาานทาา

วชิาการาท้ัาหมด 

ร้าอยละขอาาบรราะมาณสนับสนุน

าานวจิัยหรืาอาานสร้าาาสราราค์จาก

แหลา่ทุนภายนอก 

ร้าอยละ 6.70 

 

 

 

ร้าอยละ 76.05 

 

ร้าอยละ 11.76 

 

 

 

ร้าอยละ 100 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2559 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ไมม่ข่้อเสนอแนะจากคณะกรารามการา 1. ทบทวนแผนรฏิบัติการาด้านการาบริาการา

วชิาการา 

ร้าอยละขอาตัวช้่วัดท่เบราราลุตาม

วัตถุรราะสาค์ขอาแผน 

ร้าอยละ 100 ร้าอยละ 100 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไมม่ข่้อเสนอแนะจากคณะกรารามการา - - - - 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

1. วิทยาลัยฯ ควราม่การาวิเคราาะห์ความคุ้มค่าขอาการา

บริาหาราหลักสูตรา รราะสิทธิภาพ รราะสิทธิผล ในการาผลิต

บัณฑิต เพืเอใช้ในการาก าหนดกลยุทธ์และการาบริาหาราทาา

การาเาิน 

2. วิทยาลัยฯ ควราม่การาก าหนดกลุ่มเร้าหมายขอาการา

จัดการาความรู้า (KM) มก่ราะบวนการาแลกเรล่เยนเร่ายนรู้าและ

การาค้นหาแนวรฏิบัติท่เด่จากกราะบวนการาแลกเรล่เยน

เร่ายนรู้าให้ชัดเจน และเร นรูารธราราม ท้ัาด้านการาผลิต

บัณฑิตและด้านการาวจิัย 

 

1. วิเคราาะห์ความคุม้ทุนขอาหลกัสูตรา  

  - วเิคราาะห์จุดคุ้มทุนขอาแตล่ะหลักสูตรา 

  - เสนอตอ่ผู้บริาหารา 

  - แจ้าหลักสูตราท่เเก่เยวข้อาทราาบ 

2. ทบทวนแผนการาจัดการาความรู้า รราะจ ารท

าบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

 

3. โคราาการาพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอัากฤษขอาบุคลากรา 

ร้าอยละขอาหลักสูตราท่เม่ความ

คุ้มทุน 

 

 

จ านวนอาคค์วามรู้าท่เน าไรใช้

รราะโยชนใ์นการารฏบัิตาิานจน

เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ร้าอยละขอาบุคลากราท่เผ่าน

เกณฑ์มาตราฐานภาษาอัากฤษ

ขอามหาวิทยาลัย 

ร้าอยละ 60 

 

 

 

2 อาค์ความรู้า 

 

 

ร้าอยละ 17.46 

ร้าอยละ 60 

 

 

 

2 อาค์ความรู้า 

 

 

ร้าอยละ 15.58 
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ส่วนที่ 3 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน) 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์1.1 วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยนื และได้รบัการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉล่เยการารราะกันคุณภาพ

ภายในรราะจ ารท 

คะแนนเฉล่เย 3.98 ≥ 4.25 N/A 1.0000 

1.1.2 ราอ้ยละความส าเร็าจขอาการาด าเนนิการา

ตามเกณฑ์ QS 

ร้าอยละ 16.67 ≥ 60.00 N/A 1.0000 

1.1.3 จ านวนราาาวัลท่เผู้เร่ายนได้รัาบการายกย่อา

หรืาอยอมรัาบในราะดับชาติและ/หรืาอนานาชาติ

ในรราะเด็นท่เเก่เยวข้อากับอัตลักษณ์ 

ร้าอยละ 15 0.20 0.46 5.000 

เป้าประสงค์ : 1.2 บณัฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเปน็ที่ยอมรับของผูใ้ช้บัณฑิตและสังคม 

1.2.1 ราะดับคะแนนคุณภาพขอาบัณฑิต

รริาญญาตร่า โท เอก ตามกราอบมาตราฐาน

คุณวุฒริาะดับอุดมศึกษาแห่าชาติ 

ราะดับคะแนน 4.39 ≥ 4.30 4.42 5.0000 

1.2.2 ราอ้ยละขอาบัณฑิตรริาญญาตร่าท่เได้าาน

ท าและการารราะกอบอาชพ่อิสราะภายใน 1 รท 

ร้าอยละ 91.79 ≥ 88.00 93.91 5.0000 

1.2.3 ร้าอยละขอาบัณฑิตรริาญญาตร่าท่เได้าาน

ตราาสาขาวิชา 

ร้าอยละ 81.30 ≥ 75.00 91.08 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.3  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียมคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการ

ด าเนินการตามพันธกจิ 

1.3.1 ราะดับความเชืเอมัเนและไว้วาาใจขอา

บุคลากรา /นั ก ศึ กษา /ศิ ษย์ เ ก่ า ต่ อก า รา

ด าเนนิการาตามภารากิจขอาหน่วยาาน 

ราะดับความ

เชืเอมัเน 

4.95 ≥ 4.00 4.80 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.4  วทิยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่สง่เสริมและสนับสนุนการสรา้งคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.4.1 ราอ้ยละขอากิจกรารามนอกหลักสูตราท่เ

บูราณาการากับพันธกิจการาเร่ายนการาสอน 

ร้าอยละ 100.00 ≥ 70.00 N/A 1.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การาวจิัย การาบริาการาวิชาการา และการาท านุ

บ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

1.4.2 คะแนนเฉล่เยความพึาพอใจเก่เยวกับ

การาจัดกิจกรารามการาส่าเสริาม หรืาอพัฒนา

ให้กับนักศกึษา 

คะแนนเฉล่เย 4.68 ≥ 4.25 2.08 1.0000 

1.4.3 ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เมเ่ว็บไซต์

ในการาจัดการาเร่ายนการาสอน 

ร้าอยละ 100.00 100 100.00 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.5.1 ราอ้ยละขอาหลักสูตราท้ัาหมดท่เผ่านตาม

เกณฑ์รราะกันคุณภาพหลักสูตราขอา สกอ. 

โดยได้คะแนนไมต่เ ากวา่ราะดับ 3.01 *4 

ร้าอยละ 100.00 ≥ 70 N/A 1.0000 

1.5.2 คะแนนเฉล่เยความพาึพอใจขอา

นักศกึษาท่เม่ต่อหลักสูตราทุกหลักสูตราขอา

หนว่ยาาน 

คะแนนเฉล่เย 4.25 ≥ 4.31 4.37 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.6 บุคลากรทกุระดับมคีวามก้าวหนา้ในสายอาชพี มีทักษะ ความรู้ คณุธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 

1.6.1 ราอ้ยละขอาบุคลากราสายวชิาการาท่เ

ได้รัาบการาเพิเมพูนศักยภาพทาาวิชาการาใน

สาขาวิชาขอาตนเอา 

ร้าอยละ 100.00 ≥ 85.00 100.00 5.0000 

1.6.2 ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เด าราา

ต าแหนา่ทาาวิชาการา*5 

ร้าอยละ 5.66 ≥ 25.00 7.14 1.0000 

1.6.3 ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เมคุ่ณวุฒิ

รริาญญาเอก*6 

ร้าอยละ 20.75 ≥ 33.00 25.00 1.8000 

1.6.4 ร้าอยละขอาบุคลากราสายสนับสนุน

วชิาการาท่เได้รัาบการาพัฒนาตามสมราราถนะ

รราะจ าสายาาน*7 

ร้าอยละ 100.00 ≥ 95.00 100.00 5.0000 

1.6.5 ร้าอยละขอาบุคลากราท่เรฏบัิตติาม

จรารายาบราราณขอามหาวิทยาลัย 

ร้าอยละ - ≥ 80.00 100.00 5.0000 

1.6.6 ร้าอยละขอาบุคลากราท่เผ่านเกณฑ์

มาตราฐานภาษาอัากฤษขอามหาวทิยาลัย 

ร้าอยละ 17.46 ≥ 25.00 15.58 1.2320 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงค์ : 1.7 บุคลากรมคีุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 

1.7.1 ราอ้ยละเฉล่เยขอาความส าเร็าจตามแนว

ทาาการาพัฒนาสู่อาค์กราสุขภาวะ 

ร้าอยละเฉล่เย 96.78 ≥ 77.00 98.21 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.8 วิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภบิาล 

1.8.1 ราะดับความเชืเอมัเนขอาบุคลากราตอ่

ราะบบบริาหาราจัดการาตามหลักธรารามาภบิาล

ขอาหน่วยาาน 

ราะดับความ

เชืเอมัเน 

4.87 ≥ 4.51 4.90 5.0000 

1.8.2 ราอ้ยละขอารราะเด็นความเส่เยาท่เได้รัาบ

การาควบคุมและลดราะดับความเส่เยาเท่ยบกับ

รราะเด็นความเส่เยาท้ัาหมดท่เก าหนดขึ้นต่อรท 

ร้าอยละ 100.00 100.00 66.67 1.0000 

เป้าประสงค์ : 1.9 วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพนัธกิจได้

อย่างครบถว้น 

1.9.1 ความพาึพอใจขอานักศึกษา/บุคลากรา

ท่เม่ต่ออาคาราสถานท่เและสิเาอ านวยความ

สะดวกขอาหน่วยาาน 

ราะดับความ

พาึพอใจ 

4.94 ≥ 4.40 4.59 5.0000 

เป้าประสงค์ : 1.10 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรพัย์สนิ สินทรัพยเ์พื่อใช้ในการปฏบิัตติามภารกิจ 

1.10.1 าบราายได้จากโคราาการาจดัหาราายได้ด้าน

การาบริาการาวิชาการาและวิจัยตอ่อาจาราย์รราะจ า 

บาท/คน - 25,000 201,560.93 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมปิัญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค์ : 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค์ ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาตติามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

2.1.1 ราอ้ยละขอาผลาานวิชาการา วิจัยหรืาอาาน

สร้าาาสราราค์ท่เต่พิมพ ์เผยแพร่าในราะดับชาติ หรืาอ

นานาชาติต่ออาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย*8 

ร้าอยละ 56.98 ≥ 30.00 51.79 5.0000 

2.1.2 ราอ้ยละขอาบทความวิจัยท่เได้รัาบการา

อา้าอิา (Citation) ในราะดับชาติหรืาอราะดับ

นานาชาติต่ออาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 

ร้าอยละ 0.00 ≥ 3.00 0.00 0.0000 

2.1.3 ราะดับคะแนนเฉล่เยผลาานขอา

นักศกึษาและผู้ส าเร็าจการาศึกษาราะดับ

รริาญญาโท ท่เได้รัาบการาตพ่มิพห์รืาอเผยแพร่า

ในราะดับชาติ หรืาอนานาชาต ิ

ราะดับคะแนน 

เฉล่เย 

1.00 ≥ 3.00 2.50 4.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงค์ : 2.2  ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

2.2.1 ราอ้ยละผลาานวจิัยหรืาอาานสร้าาาสราราค์

ได้รัาบการาน าไรใช้รราะโยชน์ต่อผลาานวิจัย

หรืาอาานสร้าาาสราราค์ท้ัาหมด*9 

ร้าอยละ - ≥ 60.00 77.08 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้มกีารจดอนุสทิธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพยส์ินทางปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลาานวจิัยหรืาอาานสร้าาาสราราค์

ท่เยืเนจดอนุสิทธิบัตรา สิทธิบัตราหรืาอทรัาพย์สนิ

ทาารัญญา 

ผลาาน - ≥ 1 N/A 1.0000 

เป้าประสงค์ : 2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแกส่ังคม 

2.4.1 จ านวนฐานความรู้า/อาคค์วามรู้าท่เ

เพิเมขึ้นใน 

อาคค์วามรู้า 1 ≥ 1 1 5.0000 

2.4.3 ร้าอยละขอาาานบริาการาวิชาการาท่เ

ด าเนนิการาภายใต้ความร่าวมมอืกับหน่วยาาน

ภายนอก หราอืผู้น าชุมชนเท่ยบกับาานบริาการา

วชิาการาท้ัาหมด 

ร้าอยละ 10.00 ≥ 10.00 48.00 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.5 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

2.5.1 เาินสนับสนุนาานวจิัยหรืาอาาน

สร้าาาสราราค์ตอ่อาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 

 -    

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์าและ

สัาคมศาสตร์า 

บาท 93,899.50 ≥ 25,000 192,773.57 5.0000 

2.5.2 ราอ้ยละขอาผลาานวิจัยหรืาอาาน

สร้าาาสราราค์ท่เได้ร่าวมมอืกับภาคอุตสาหกราราม 

ภาครัาฐ หรืาอภาคบริาการาในราะดบัชาติและ

ราะดับนานาชาตติอ่ผลาานวิจัยและาาน

สร้าาาสราราค์ท้ัาหมด 

ร้าอยละ 14.29 ≥ 3.00 4.17 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มคีณุภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิและ

นานาชาตติามเกณฑค์ุณภาพ 

2.6.1 ราะดับความส าเร็าจขอาการาพัฒนา

ราะบบ/กลไกในการาด าเนินาานวจิัย หราอืาาน

สร้าาาสราราค์ท่เได้มาตราฐานและเร นท่เยอมรัาบ 

ราะดับ

ความส าเร็าจ 

- 5 4 4.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงค์ : 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

2.7.1 จ านวนวาราสาราท่เได้รัาบการายอมรัาบใน

ราะดับชาติ*12 

วาราสารา - 1 1 5.0000 

เป้าประสงค์ : 2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบรกิารวิชาการ ที่ได้สอดรับกับความต้องการของสังคม 

2.8.1 ราะดับความส าเร็าจขอาการาพัฒนา

ราะบบการาให้บริาการาวิชาการาแกส่ัาคมตาม

เกณฑ์มาตราฐานอุดมศึกษาท่เก าหนด 

ราะดับ

ความส าเร็าจ 

- 5 3 3.0000 

เป้าประสงค์ : 2.9 บุคลากรมศีักยภาพในการรเิริ่มสรา้งสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบรกิารวิชาการอย่าง

มปีระสทิธิภาพ 

2.9.1 ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย

ท่เม่ผลาานวิจัย 

ร้าอยละ 82.69 ≥ 80.00 85.71 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : 3.1 เครือข่ายมสี่วนรว่มในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธท์ี่ดีกบัมหาวทิยาลัย 

3.1.1 ราอ้ยละขอาเคราอืขา่ยท่เม่ผลผลิตท่เเร น

รราะโยชนต์อ่หน่วยาาน 

ร้าอยละ 100.00 100.00 100.00 5.0000 

3.1.2 จ านวนเคราอืขา่ยท่เม่สว่นร่าวมในการา

พัฒนาหน่วยาาน*13 

เคราอืขา่ย 5 5 5 5.0000 

เป้าประสงค์ : 3.2 วทิยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศที่หลากหลาย 

3.2.1 ราอ้ยละขอาเคราอืขา่ยความร่าวมมอืใน

รราะเทศท่เม่การาด าเนินการาอย่าาตอ่เนืเอา*14 

ร้าอยละ - ≥ 40.00 100.00 5.000 

เป้าประสงค์ : 3.3 ความส าเรจ็ตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือข่ายต่างประเทศ 

3.3.1 ร้าอยละความส าเร็าจขอาขอ้ตกลาความ

ร่าวมมอืกับเคราอืขา่ยตา่ารราะเทศ*15 

ร้าอยละ - ≥ 50 N/A 1.0000 

เป้าประสงค์ : 3.4 วทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครือข่าย 

3.4.1 ราะดับความส าเร็าจขอากราะบวนการา/

กลไกในการาแสวาหาความร่าวมมอืกับ

เคราอืขา่ย 

ราะดับ

ความส าเร็าจ 

5 5 2 2.0000 

เป้าประสงค์ : 3.5 วิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือขา่ยส าหรับการบรหิารจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

3.5.1 ราะดับความส าเร็าจขอาการาพัฒนา/

รรัาบรรุาาฐานขอ้มูลเคราอืขา่ย 

ราะดับ

ความส าเร็าจ 

- 5 4 4.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2560 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ : 4.1 วิทยาลัยเปน็ที่รู้จักและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

4.1.1 ร้าอยละความส าเร็าจขอาการาด าเนนิการา

ตามแผนการาจัดอนัดับมหาวทิยาลัย*16 
ร้าอยละ 90.91 100 61.54 1.0000 

4.1.2 ราอ้ยละขอาาานวิจัย บทความวิชาการา 

าานสร้าาาสราราค์ สิเารราะดิษฐ์ขอาอาจาราย์และ

นักวจิัยท่เได้รัาบราาาวัลราะดับชาติหรืาอนานาชาติ

ตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าและนกัวิจัย 

ร้าอยละ - ≥ 0.50 N/A 1.0000 

4.1.3 ร้าอยละขอาวทิยานพินธ์ หรืาอาาน

วชิาการาขอานักศึกษาราะดับบัณฑิตศกึษาท่เ

ได้รัาบราาาวัลราะดับชาติหรืาอนานาชาติ 

ร้าอยละ - ≥ 0.50 0 0.0000 

เป้าประสงค์ : 4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวทิยาลัย 

4.2.1 ร้าอยละขอาการารัาบรู้าภาพลักษณแ์ละ

การาให้บริาการาขอาหนว่ยาาน*17 

ร้าอยละ 99.80 ≥ 80.00 96.32 5.0000 

เป้าประสงค์ : 4.3 นักศกึษาชาวต่างชาตเิข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่าชาติ/นักศกึษา

แลกเรล่เยน 

คน - 2 0 0.0000 

เป้าประสงค์ : 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 จ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยท่เ

เร นชาวตา่าชาต ิ

คน - 1 0 0.0000 

เป้าประสงค์ : 4.5 ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการเรยีนการสอนได้มาตรฐาน 

4.5.1 จ านวนห้อารฏบัิตกิาราท่เได้รัาบราอา

มาตราฐาน 

ห้อา -  1 1 5.0000 

เป้าประสงค์ : 4.6 วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมอืต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณไ์ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.6.1 ราะดับความส าเร็าจขอาการารรัาบรรุาา

เว็บไซต์*18 

ราะดับ

ความส าเร็าจ 

5 5 4 4.0000 

     3.5713 

 

หมายเหต ุ: * คอืตัวช่ว้ัดท่เส าคัญ 
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 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่จ านวนตัวช่้วัดทั้าหมด 50 ตัวช่้วัด จากผลการา

ด าเนินาานโดยภาพราวมภายใต้รราะเด็นยุทธศาสตรา์ ทั้า 4 ยุทธศาสตรา์ รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 

(ตั้าแตเ่ดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ราอบ 9 เดือน) ซึเาม่ตัวช่้วัดบราราลุเร้าหมาย 

จ านวน 27 ตัวช่้วัด คิดเร นรา้อยละ 54.00 และตัวช่้วัดท่เก าลัาอยู่ราะหว่าาการาด าเนินาาน ในช่วาเดือน

สิาหาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 จ านวน 23 ตัวช่้วัด ผลการาด าเนินาานภาพราวมเท่ากับ 3.5713 อยู่ใน

ราะดับด่เย่เยม ราายละเอ่ยดดัาน่้   

รราะเด็นยุทธศาสตรา์ท่เ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เร นเอตทัคคะยัเายืน ม่ตัวช่้วัดทั้าหมด 23 

ตัวช่้วัด ม่ผลการาด าเนินาานเท่ากับ 3.4366 อยู่ในราะดับด่ 

 รราะเด็นยุทธศาสตรา์ท่เ 2 สรา้าาผลาานวิชาการาสู่การายกราะดับภูมิรัญญาท้อาถิเนอย่าายัเายืน ม่

ตัวช่้วัดทั้าหมด 13 ตัวช่้วัด ม่ผลการาด าเนินาานเท่ากับ 4.3987 อยู่ในราะดับด่เย่เยม 

 รราะเด็นยุทธศาสตราท์่เ 3 สรา้าาความสัมพันธ์ เชืเอมโยาเคราือข่ายและท้อาถิเน ม่ตัวช่้วัดทั้าหมด 6 

ตัวช่้วัด ม่ผลการาด าเนินาานเท่ากับ 3.6794 อยู่ในราะดับด่เย่เยม 

 รราะเด็นยุทธศาสตรา์ท่เ 4 ขยายการายกย่อาราะดับนานาชาติ ม่ตัวช่้วัดทั้าหมด 8 ตัวช่้วัด ม่ผล 

การาด าเนินาานเท่ากับ 2.5884 อยู่ในราะดับพอใช้ 
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ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศกึษา 2560 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจท่เส าคัญท่เสุดขอาสถาบันอุดมศกึษา คอื การาผลติบัณฑิต หราอืการาจัดกิจกรารามการาเรา่ยน

การาสอนให้ผู้เรา่ยนม่ความราู้ในวิชาการาและวิชาช่พ ม่คุณลักษณะตามหลักสูตราท่เก าหนด การาเรา่ยนการา

สอนในยุครัจจุบันใช้หลักการาขอาการาจัดกราะบวนการาเรา่ยนราู้ท่เเน้นผู้เรา่ยนเร นส าคัญ ดัานั้น พันธกิจ

ดัากล่าวจึาเก่เยวข้อากับการาบราิหาราจัดการาหลักสูตราและการาเรา่ยนการาสอน เราิเมตั้าแต่การาก าหนดรัจจัย

น าเข้าท่เได้มาตราฐานตามท่เก าหนด รราะกอบด้วยการาม่อาจาราย์ท่เม่รราิมาณและคุณภาพตามมาตราฐาน

หลักสูตรา ม่กราะบวนการาบราิหาราจัดการาการาเรา่ยนการาสอนท่เอาศัยหลักการารา่วมมือราวมพลัาขอาทุกฝ่าย 

ท่เเก่เยวข้อาทั้าภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่าช่ท้่เ 1.1 ผลการาบราิหาราจัดการาหลักสูตราโดยราวม 

 ตัวบ่าช่ท้่เ 1.2  อาจาราย์รราะจ าคณะท่เมคุ่ณวุฒิรราิญญาเอก 

 ตัวบ่าช่ท้่เ 1.3  อาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา 

 ตัวบ่าช่ท้่เ 1.4  จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจาราย์รราะจ า 

 ตัวบ่าช่ท้่เ 1.5  การาบราิการานักศกึษาราะดับรราิญญาตรา่ 

 ตัวบ่าช่ท้่เ 1.6 กิจกรารามนักศึกษาราะดับรราิญญาตรา่ 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  23 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : ผลการาบราิหาราจัดการาหลักสูตราโดยราวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการาด าเนินการาขอาทุกหลักสูตราในคณะ ซึเาสามาราถสะท้อนคุณภาพขอาบัณฑิต    

ในหลักสูตราท่เคณะราับผิดชอบ 
 

เกณฑ์หมายเหตุ : หลักสูตราท่เได้ราับการาราับราอาโดยราะบบอืเนๆ ตามท่เคณะกรารามการารราะกันคุณภาพ

ภายในราะดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้อาน าคะแนนการารราะเมินขอาหลักสูตรานั้นมาค านวณในตัวบ่าช่้น่ ้

แตต่อ้าราายาานผลการาราับราอาตามราะบบนั้น ๆ ในตัวบ่าช้่น่ใ้ห้คราบถ้วน 
 

การประเมิน 

คา่เฉล่เยขอาราะดับคุณภาพขอาทุกหลักสูตราท่เคณะราับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่เได้  = 

 
 
 

ผลการด าเนนิงาน  

สาขาวชิา 
ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมิน 

1. หลักสตูราบริาหาราธุรากจิบัณฑิต สาขาวิชาการา

จัดการาโลจสิติกส ์

ผ่าน 3.67 

2. หลักสตูราบริาหาราธุรากจิบัณฑิต สาขาวิชาการา

จัดการาโลจสิติกส ์(หลักสูตรานานาชาติ) 

ผ่าน 3.54 

3. หลักสตูราบริาหาราธุรากจิบัณฑิต สาขาวิชาการา

จัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ 

ผ่าน 3.83 

4. หลักสูตราบริาหาราธุรากิจมหาบัณฑติ สาขาวิชา

การาจัดการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.73 

5. หลักสตูราบริาหาราธุรากจิดุษฎบ่ัณฑติ สาขาวิชา

การาจัดการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.39 

ผลรวม ผ่าน 5 หลักสูตร 3.63 

 
ผลราวมขอาค่าคะแนนรราะเมินขอาทุกหลักสูตรา 

 
จ านวนหลักสูตราทั้าหมดท่เคณะราับผดิชอบ 
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การค านวณผลการด าเนินงาน 

คะแนนท่เได้  = 
        

 

= 3.63 คะแนน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ม่การาด าเนินการารราะกัน

คุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา ให้เร นไรตามมาตราฐานการารราะกันคุณภาพหลักสูตรา ซึเาในรท

การาศึกษา 2560 วิทยาลัยด าเนินการาเริดการาเราย่นการาสอนทั้าหมด 5 หลักสูตรา คอื ราะดับรราิญญาตรา่ จ านวน 

3 หลักสูตรา ราะดับรราิญญาโท จ านวน 1 หลักสูตรา และราะดับรราิญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตรา จากการาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา พบว่า หลักสูตราเร นไรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรา 

ทั้าหมดจ านวน 5 หลักสูตรา คดิเร นรา้อยละ 100 โดยม่ผลราวมค่าคะแนนรราะเมินเฉล่เยขอาทุกหลักสูตรา เท่ากับ 

3.63 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA1.1-01 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชา

การาจัดการาโลจิสติกส์ รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.1-02 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชา

การาจัดการาโลจิสติกส์ (หลักสูตรานานาชาติ) รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.1-03 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต  สาขาวิชา

การาจัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.1-04 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน หลักสูตราบราิหาราธุรากิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.1-05 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน หลักสูตราบราิหาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

3.01 คะแนน 3.63 คะแนน 3.63 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยแผนาานรราะกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยรราะกันคุณภาพ 

 
ผลราวมขอาคา่คะแนนรราะเมนิขอาทุกหลักสูตรา (18.16) 

 
จ านวนหลักสตูราทัา้หมดท่เคณะราับผิดชอบ (5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   : อาจาราย์รราะจ าคณะท่เมคุ่ณวุฒิรราิญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : รัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การาศึกษาราะดับอุดมศึกษาถือเร นการาศึกษาราะดับสูาสุดท่เต้อาการาบุคลากราท่เม่ความราู้

ความ สามาราถและความลุ่มลึกทาาวิชาการา เพืเอรฏิบัติพันธกิจส าคัญขอาสถาบันในการาผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพืเอติดตามความก้าวหน้าทาาวิชาการาและการาพัฒนาอาค์ความราู้ ดัานั้นคณะจึาควราม่

อาจาราย์   ท่เม่ราะดับคุณวุฒิทาาการาศึกษาท่เตราาหราือสัมพันธ์กับหลักสูตราท่เเริดสอนในสัดส่วนท่เ

เหมาะสมกับพันธกิจ หราอืจุดเน้นขอาหลักสูตรา 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการาแรลาค่าราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เมคุ่ณวุฒิรราิญญาเอก                

เร นคะแนนราะหว่าา 0 – 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คา่ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เมคุ่ณวุฒิรราิญญาเอกท่เก าหนดให้เร น 

คะแนนเต็ม 5 = ราอ้ยละ 40 ขึน้ไร 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เมคุ่ณวุฒิรราิญญาเอก ตามสูตรา 

 

 

 

2. แรลาค่าราอ้ยละท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่เได้  = 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิรราิญญาเอกพิจาราณาจากราะดับคุณวุฒิท่เได้ราับหราือเท่ยบเท่าตามหลักเกณฑ์การา

พิจาราณาคุณวุฒิขอากราะทราวาศึกษาธิการา กราณ่ท่เม่การารราับวุฒิการาศึกษาให้ม่หลักฐานการาส าเรา็จ

การาศกึษาภายในราอบรทการาศกึษานั้นทั้าน่ ้อาจใชคุ้ณวุฒิอืเนเท่ยบเท่าคุณวุฒิรราิญญาเอกได้ส าหราับกราณ่

 
จ านวนอาจาราย์รราะจ าคณะท่เม่คุณวุฒริราญิญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจาราย์รราะจ าคณะทัา้หมด 

 
ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เม่คุณวุฒิรริาญญาเอก 

X 5 
ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เม่คุณวุฒิรริาญญาเอกท่เก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม 5 
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ท่เบาาสาขาวิชาช่พม่คุณวุฒิอืเนท่เเหมาะสมกว่าทั้าน่้ต้อาได้ราับความเห็นชอบจากคณะกรารามการาการา

อุดมศกึษา 

2. การานับจ านวนอาจาราย์รราะจ า ให้นับตามรทการาศึกษาและนับทั้าท่เรฏิบัติาานจราิาและลา

ศึกษาต่อ ในกราณ่ท่เม่อาจาราย์บราราจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจาราย์รราะจ าท่เราะบุในค าช่้แจาเก่เยวกับ

การานับจ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 
 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ปีการศึกษา 2560 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 39.5 13.5 53 25.47 

รวมท้ังหมด - 39.5 13.5 53 25.47 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดาข้อมูลพื้นฐานสราุรสัดส่วนขอาอาจาราย์รราะจ าท่เม่ 

วุฒิรราิญญาเอก รราิญญาโท และรราิญญาตรา่ ต่ออาจาราย์รราะจ าทั้าหมด ราะหว่าารทการาศึกษา 2558 -2560 

ดัาตาราาา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2558 2559 
2560 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เม่วฒุิรริาญญาเอก 5.5 10.5 13.5 - 13.5 

2 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เม่วฒุิรริาญญาโท 31.5 36.5 39.5 - 39.5 

3 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เม่วฒุิรริาญญาตรา่ - - - - - 

4 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

37 47 53 - 53 

5 คดิเร นรา้อยละขอาจ านวนอาจาราย์ท่เม่วุฒิ

รราญิญาเอก 

14.87 22.34 25.47 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เม่วุฒริราญิญาเอก เท่ากับ 

จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เม่คุณวุฒิรราญิญาเอก (13.5) 
x 100 

            จ านวนอาจาราย์รราะจ าทั้าหมด (53) 

    = ราอ้ยละ 25.47 
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2. แรลาคา่รา้อยละท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่เได้ เท่ากับ 
 ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เมคุ่ณวุฒิรราญิญาเอก (25.47) 

x 5 
ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เมคุ่ณวุฒิรราญิญาเอกท่เก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม5 (40) 

    = 3.18 คะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด า เ นินการาเริดการาเรา่ยนการาสอน ในราอบ 

รทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยม่อาจาราย์จ านวนทั้าหมด 53 คน ม่คุณวุฒิรราิญญาเอก 13.5 คน คิดเร นรา้อยละ 

25.47 ซึเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข ค่ารา้อยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เ

ม่คุณวุฒิรราิญญาเอกท่เก าหนดให้เร น คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้าอยละ 40 ขึ้นไร ดัานั้น เมืเอค านวณค่ารา้อยละ

ขอาอาจาราย์ท่เม่คุณวุฒริราญิญาเอก เท่ากับ รา้อยละ 25.47 แรลาคา่รา้อยละท่เค านวณได้ เท่ากับ 3.18 คะแนน  

ซึเารัจจุบันม่อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เก าลัาศึกษาต่อราะดับรราญิญาเอก ตามราายละเอ่ยดดัาน่้ 

ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีที่คาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

1. อาจาราย์วริายิา บุญมาเลิศ ก าลัาศึกษาต่อ หลักสูตรารราัชญาดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

และโซอุ่รทาน 

มหาวิทยาลัยศรา่รทุม 

2560 

2. อาจาราย์ธนะสารา พานิชยากราณ์ ก าลัาศึกษาต่อ หลักสูตรารราัชญาดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

และโซอุ่รทาน 

มหาวิทยาลัยศรา่รทุม 

2560 

3. อาจารายศ์ุภมติรา ศราส่วสัดิ ์ ก าลัาศึกษาต่อ บราหิาราธุกจิดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราาชภัฏสวนสุนันทา 

2561 

4. อาจาราย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒธินาภูม ิ ก าลัาศึกษาต่อ บราหิาราธุกจิดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราาชภัฏสวนสุนันทา 

2561 

5. อาจาราย์วศิวะ อุนยะวาษ ์ ก าลัาศึกษาต่อ บราหิาราธุกจิดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราาชภัฏสวนสุนันทา 

2561 
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ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีที่คาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

6. อาจาราย์จัตตุราาค ์เพลินหัด ก าลัาศึกษาต่อ รราญิญาเอกหลักสตูรา

บราหิาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต 

สาขาวิชาบราิหาราธุรากิจ 

มหาวิทยาลยัเอเชย่อาคเนย ์

2564 

7. อาจาราย์ล าไผ ่ตราะกูลสันติ ก าลัาศึกษาต่อ Doctor of  Philosophy (Supply 

Chain&Logistics) RMIT 

University, Australia 

2563 

8. อาจารายด์วาใจ จนัทราด์าแสา ก าลัาศึกษาต่อ หลักสูตราบริาหาราธุรากิจดุษฎ่

บัณฑติ สาขาการาจัดการาธุรากิจ 

มหาวิทยาลยัศลิรากรา 

2565 

9. อาจาราย์สดุาราัตน พิมลราัตนกานต ์ ก าลัาศึกษาต่อ หลักสูตราบริาหาราธุรากิจดุษฎ่

บัณฑติ สาขาการาจัดการาธุรากิจ 

มหาวิทยาลยัศลิรากรา 

2565 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.2-01 ราายาานข้อมูลบุคลากราสายวิชาการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กอาบราหิาราาานบุคคล มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนุสนันทา ณ วันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

รา้อยละ 33 รา้อยละ 25.47 3.18 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : หัวหนา้ส านักาาน 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   : อาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหนา่ทาาวิชาการา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : รัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเร นขุมรัญญาขอารราะเทศ และม่ความราับผิดชอบท่เจะต้อา

ส่าเสราิมให้อาจาราย์ในสถาบันท าการาศึกษาวิจัยเพืเอแสวาหาและพัฒนาอาค์ความราู้ในศาสตรา์สาขาวิชา

ตา่า ๆ อย่าาตอ่เนืเอา เพืเอน าไรใช้ในการาเรา่ยนการาสอน ราวมทั้าการาแก้ไขรัญหาและพัฒนารราะเทศ การา

ด าราาต าแหน่าทาาวิชาการาเร นสิเาสะท้อนการารฏิบัติาานดัากล่าวขอาอาจาราย์ตามพันธกิจ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการาแรลาค่ารา้อยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการาเร น

คะแนนราะหว่าา 0 – 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่ ารา้ อยละขอาอาจาราย์ รราะจ าคณะท่เ ด า รา าต าแหน่ าผู้ ช่ ว ยศาสตราาจาราย์  

ราอาศาสตราาจาราย์ และศาสตราาจาราย์ราวมกัน ท่เก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม 5 = ราอ้ยละ 60 ขึน้ไร 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา ตามสูตรา 

 

 

 

 

2. แรลาค่าราอ้ยละท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่เได้  =  

 

 

 

 

 

 
จ านวนอาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหนา่ทาาวิชาการา 

X 100 
จ านวนอาจาราย์รราะจ าคณะทัา้หมด 

 
ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา 

X 5 
ร้าอยละขอาอาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการาท่เก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเปน็ 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

49 4 - - 4 53 7.55 

รวมทั้งหมด 49 4 - - 4 53 7.55 

  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดาข้อมูลพื้นฐานสราุรสัดส่วนอาจาราย์รราะจ าท่เด าราา

ต าแหน่าทาาวิชาการา ราะหว่าารทการาศึกษา 2558-2560 ดัาตาราาา 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2558 2559 
2560 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าศาสตราาจาราย ์ - - - - - 

2 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าราอา

ศาสตราาจาราย ์

- - - - - 

3 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เม่ต าแหน่าผู้ช่วย

ศาสตราาจาราย ์

0.5 3 4 - 4 

4 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เม่ต าแหน่าอาจาราย์ 36.5 44 49 - 49 

5 รวมอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 

37 47 53 - 53 

6 รวมอาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ 0.5 3 4 

7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.35 6.38 7.55 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณคา่ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการาเท่ากับ 

จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เด าราาต าแหนา่ทาาวิชาการา (4) 
x 100 

จ านวนอาจาราย์รราะจ าทั้าหมด (53) 

     = ราอ้ยละ 7.55 
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2. แรลาคา่รา้อยละท่เค านวณได้ในขอ้ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่เได้ เท่ากับ  

ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา (7.55) 
x 5 

ราอ้ยละขอาอาจาราย์รราะจ าท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการาท่เก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = 0.63 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ม่การาด าเนินการาเริดการาเรา่ยน

การาสอน ในราอบรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยม่อาจาราย์จ านวนทั้าหมด 53 คน ม่อาจาราย์ท่เด าราาต าแหน่าทาา

วิชาการา คดิเร นรา้อยละ 7.55 ซึเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนอยู่ในกลุ่มสถาบันกลุ่ม ข คา่รา้อยละขอา

อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการาก าหนดให้เร น คะแนนเต็ม 5 เท่ากับรา้อยละ 60 ขึ้นไร 

ดัานั้น เมืเอค านวณค่ารา้อยละขอาอาจาราย์ท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา เท่ากับรา้อยละ 7.55 แรลาค่ารา้อยละท่เ

ค านวณได้ เท่ากับ 0.63 คะแนน 

ซึเารัจจุบันม่อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เอยู่ราะหว่าาการาเสนอขอต าแหน่าทาาวิชาการา ตามราายละเอ่ยด

ดัาน่้  

ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจาราย์ ดรา.เบญจพนธ์    ม่เาิน อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

2. อาจาราย์ดวาใจ    จันทราด์าแสา อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

3. อาจาราย ์ดรา.ฉัตรารัาตน์     โหตราะไวศยะ อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

4. อาจาราย์วราราณ ่   สุทธใจด่ อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

5. อาจาราย์จตัตุราาค ์   เพลนิหัด อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

6. อาจาราย์วริายิา   บุญมาเลิศ อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

7. อาจาราย์บุณยาพรา    ภู่ทอา อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

8. อาจาราย ์ดรา.ณัฏภัทราศญา  เศราษฐโชติสมบัติ อยู่ราะหวา่ากรารามการาพิจาราณาผลาาน  

หมายเหตุ : อยู่ราะหว่าากรารามการาพิจาราณาผลาาน หมายถึา อาจาราย์แต่ละท่านท่เม่ราายชืเอตามตาราาาข้าาบน

ด าเนินการายืเนผลาานต่อคณะกรารามการาเรา่ยบรา้อยแล้ว ซึเากรารามการาอยู่ราะหว่าาการาพิจาราณาผลาานขอา

อาจาราย์แต่ละท่าน 

 โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยัาสนับสนุนส่าเสราิมให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยเข้ารา่วม

โคราาการาการาเข้าสู่ต าแหน่าทาาวิชาการา รทาบรราะมาณ 2561  

ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

1. อาจาราย์สดุาราัตน ์   พมิลราตันกานต์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

2. อาจาราย์อัญชล ่ หิรัาญแพทย์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

3. อาจารายอ์นุช  นามภิญโญ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  
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ชื่อ – สกุล สถานการณ์เสนอขอต าแหน่งวิชาการ หมายเหตุ 

4. อาจาราย์ธนะสารา  พานิชยากราณ์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

5. อาจาราย ์ดรา.ชิตพาษ์  อยัสานนท์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

6. อาจาราย์สุนทรา ่  พุฒวิรา อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

7. อาจาราย์วราาภราณ ์ สาราอินมูล อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

8. อาจาราย์วศิวะ   อุนยะวาศ์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

9. อาจาราย์ล าไผ่  ตราะกลูสันติ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

10. อาจาราย์วทัญญู   ชูภักตรา ์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

11. อาจาราย์ศราายุทธ   ขวัญเมือา อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

12. อาจารายส์ุราพาศ์  อนิทราภกัด่ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

13. อาจาราย์ ดรา.พิเชษฐ์  ตราไ่วย อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

14. อาจารายศ์ุภมติรา  ศราส่วัสดิ์ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

15. อาจาราย์ ดรา.ทมน่  สุกใส อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

16. อาจาราย์พราเก่ยราติ  ภักด่วาศ์เทพ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

17. อาจาราย์ภิราาย ุ  แสนบดุดา อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

18. อาจาราย์พุทธิวัฒน์  ไวยวฒุิธนาภมูิ อยู่ราะหวา่าการายืเนผลาาน  

หมายเหตุ : อยู่ราะหว่าาการายืเนผลาาน หมายถึา อาจาราย์แต่ละท่านท่เม่ราายชืเอตามตาราาาข้าาบนเข้ารา่วม

โคราาการาการาเข้าสู่ต าแหน่าทาาวิชาการา รทาบรราะมาณ 2561 ซึเาผ่านการาอบรามท่เมหาวิทยาลัยจัดอบรามให้

ความราูเ้รืาเอา แนวทาาการาเขย่นผลาานและด าเนินการาเขย่นผลาาน เพืเอยืเนต่อคณะกรารามการาพิจาราณาผลาานใน

ล าดับต่อไร 
 

รายการหลักฐาน 

IQA1.3-01 ราายาานข้อมูลบุคลากราสายวิชาการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กอาบราหิาราาานบุคคล มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนุสนันทา ณ วันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

รา้อยละ 25 รา้อยละ 7.55 0.63 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : หัวหนา้ส านักาาน 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจาราย์รราะจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : รัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

รัจจัยส าคัญรราะการาหนึเาส าหราับการาจัดการาการาศกึษาราะดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนขอา

นักศึกษาต่ออาจาราย์ท่เจะต้อาสอดคล้อากับศาสตรา์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการาเรา่ยนการาสอน 

ราวมทั้าม่ความเชืเอมโยาไรสู่การาวาาแผนต่าา ๆ เช่น การาวาาแผนอัตราาก าลัา ภาราะาานอาจาราย์ 

เร้าหมายการาผลิตบัณฑิต ดัานัน้ สถาบันจาึควรามจ่ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจาราย์

รราะจ าท่เรฏิบัติาานจราาิในสัดส่วนท่เเหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ในกราณ่ท่เจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจาราย์รราะจ าน้อยกว่าหราือเท่ากับเกณฑ์

มาตราฐานก าหนด เร นคะแนน 5  

ในกราณ่ท่เจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจาราย์รราะจ ามากกว่าเกณฑ์มาตราฐานให ้

ค านวณหาค่า ความแตกต่าาราะหว่าาจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจาราย์รราะจ ากับเกณฑ์มาตราฐาน 

และน าค่าความแตกต่าามา พิจาราณาดัาน่้  

ค่าความแตกต่าาขอาจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจาราย์รราะจ าท่เสูากว่าเกณฑ์

มาตราฐานตั้าแต ่รา้อยละ 20 ก าหนดเร นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่าาขอาจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจาราย์รราะจ าท่เสูากว่าเกณฑ์

มาตราฐานตั้าแต่ รา้อยละ 0.01 และไม่เกินรา้อยละ 20 ให้น ามาเท่ยบบัญญัติไตรายาาศ์ตามสูตราเพืเอเร น

คะแนนขอาหลักสูตรานั้น ๆ 

 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

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

คูณราะหว่าาจ านวนนักศึกษาท่เลาทะเบ่ยนเรา่ยนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละราายวิชาท่เเริดสอน ทุกราายวิชา

ตลอดรทการาศึกษาราวบราวมหลัาจากนักศึกษาลาทะเบ่ยนแล้วเสรา็จ (หมดก าหนดเวลาการาเพิเม – ถอน) 

โดยม่สูตราการาค านวณ ดัาน่้ 

SCH = Σnici 

เมืเอ ni = จ านวนนักศึกษาท่เลาทะเบ่ยนในวิชาท่เ i 

     Ci = จ านวนหน่วยกิตขอาวิชาท่เ i 
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2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตราค านวณดัาน่ ้

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าตอ่รท (FTES) =  

 

 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้ม่การารราับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เท่ยบเท่าในราะดับบัณฑิตศึกษาให้เร นราะดับรราิญญาตรา่ เพืเอน ามาราวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจาราย์รราะจ า 

นักศกึษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรา์สุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตรา์กายภาพ 

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

สัาคมศาสตรา ์

= FTES ราะดับรราิญญาตรา่+FTES ราะดับบัณฑติศกึษา 

= FTES ราะดับรราิญญาตรา่+(2 x FTES ราะดับบัณฑติศกึษา) 

= FTES ราะดับรราิญญาตรา่+(1.8 x FTES ราะดับ

บัณฑติศกึษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศกึษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตรา์สุขภาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตรา์กายภาพ  20:1 

3. วิศวกรารามศาสตรา์ 20:1 

4. สถารัตยกรารามศาสตรา์และการาผัาเมือา 8:1 

5. เกษตรา ร่าไม้และรราะมา  20:1 

6. บราิหาราธุรากิจ พาณชิยศาสตรา์ บัญช ่การาจัดการา การาท่อาเท่เยว 

เศราษฐศาสตรา์  

25:1 

7. นิตศิาสตรา์ 50:1 

8. คราุศาสตรา์/ศกึษาศาสตรา์ 30:1 

9. ศลิรกรารามศาสตรา์ วิจติราศลิร์และรราะยุกต์ศลิร 8:1 

10. สัาคมศาสตรา์/มนุษยศาสตรา์ 25:1 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้ารท 

 จ านวนหน่วยกติต่อรทการาศึกษาตามเกณฑ์

มาตราฐานการาลาทะเบ่ยนในราะดับรราญิญานั้น ๆ 
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สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่าาจากเกณฑ์มาตราฐานและน ามาคิดเร นค่าราอ้ยละ ตามสูตรา 

 

2) น าค่าราอ้ยละจากขอ 1 มาค านวณคะแนน ดัาน่้ 

2.1) คา่ราอ้ยละท่เนอ้ยกว่าหราือเท่ากับรา้อยละ 0 คิดเร น 5 คะแนน 

2.2) ค่ารา้อยละท่เมากกว่าหราอืเท่ากับรา้อยละ 20 คิดเร น 0 คะแนน 

2.3) คา่ราอ้ยละท่เมากกว่ารา้อยละ 0 แตน่้อยกว่ารา้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดัาน่้ 

 

คะแนนท่เได้  =                                                    

 

ผลการด าเนนิงานการค านวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย    

คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญา รวม 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

ราะดับรราญิญาตรา ่ 1,816.85 

ราะดับรราญิญาโท 58.05 

ราะดับรราญิญาเอก 9.90 

รวม 1,884.80 
  

คา่เฉล่เย  FTES  ขอาคณะ  =     ผลราวม FTES         =  1,884.80  :  1 

      จ านวนอาจาราย์รราะจ า  53 

คา่มาตราฐาน FTES เฉล่เย   (กลุ่มสาขาวิชา)             =  35.56  :  1 
 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่าาจากเกณฑ์มาตราฐานและน ามาคิดเร นคา่รา้อยละ ตามสูตรา 

= ราอ้ยละ 42.25 

 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เเร นจริาา – สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลา

ตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าตามเกณฑ์มาตราฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าตามเกณฑ์มาตราฐาน 

5 - 
คา่รา้อยละท่เค านวณได้จาก 2.3 

 
4 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เเร นจราาิ (35.56) – สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าตามเกณฑ์มาตราฐาน (25) X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ าตามเกณฑ์มาตราฐาน (25) 
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2) น าค่ารา้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดัาน่ ้

2.1) คา่รา้อยละท่เน้อยกวา่หราือเท่ยบเท่ากับร้าอยละ 0  คดิเร น 5 คะแนน 

  2.2) คา่รา้อยละท่เมากกวา่หราอืเท่ยบเท่ากับร้าอยละ 20 คดิเร น 0 คะแนน 

  2.3) คา่รา้อยละท่เมากกวา่รา้อยละ 10 แต่น้อยกวา่รา้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดัาน่้ 

 

คะแนนท่เได้  = 

     
  คือ 5 – (0.00 / 4) = 0.00 คะแนน 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าต่อ

จ านวนอาจาราย์รราะจ า รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน จากผล

ด าเนินาานการาค านวณค่า FTES วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจาราย์รราะจ า เท่ากับ 

35.56 : 1  ดัานั้น เมืเอค านวณค่าความแตกต่าาจากเกณฑ์มาตราฐาน เท่ากับ รา้อยละ 42.25 ซึเาค่ารา้อยละท่เ

มากกวา่รา้อยละ 20 คดิเร น 0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.4-01 ราายาานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเท่ยบเท่าต่อรท (FTES) ขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จากกอาบรากิาราการาศึกษา ณ เดือนกรากฎาคม 2561 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

รา้อยละ 10 รา้อยละ 42.25 0.00 คะแนน  ไม่บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยวิชาการา , ราอาคณบด่ฝ่ายแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิชาการา , ฝ่ายาานรราะกันคุณภาพ 

 

 

 

 

5 - 
 (คา่รา้อยละท่เค านวณได้จาก 2.3 (0)) (42.25) 

 4 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : การาบราิการานักศกึษาราะดับรราิญญาตรา่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะควราจัดบราิการาด้านต่าา ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรารามท่เเร นรราะโยชน์           

กับนักศึกษาเพืเอการาด าราาช่วิตอย่าาม่ความสุขและคุ้มค่าในราะหว่าาการาใช้ช่วิตในคณะ ตั้าแต่การา            

ให้ค ารราึกษา ทั้าด้านวิชาการาและการาใช้ช่วิต จัดบราิการาข้อมูลหน่วยาานท่เให้บราิการา เช่น ทุนกู้ยืม

การาศึกษา แหล่าทุนการาศึกษาต่อ การาบราิการาจัดหาาานแหล่าข้อมูลการาฝึกรราะสบการาณ์วิชาช่พ การา

เตรา่ยมความพรา้อมเพืเอการาท าาานเมืเอส าเรา็จการาศึกษา ข้อมูลข่าวสาราความเคลืเอนไหวในและนอก

สถาบันท่เจ าเร นแก่นักศึกษาและศษิย์เก่า โดยการาให้บราิการาทั้าหมดต้อาใหค้วามส าคัญกับการาบราิการา ท่เ

ม่คุณภาพและเกิดรราะโยชน์แก่ผูร้าับบราิการาอย่าาแท้จราิา 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 - 4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบรากิาราให้ค ารราึกษาทาาวิชาการา และการาใชช่้วติแก่นักศึกษาในคณะ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดบราิการาให้ค ารราึกษาทาาวิชาการา 

และการาใช้ช่วิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ ราวมถึาช่อาทาาการาสืเอสาราออนไลน์ เช่น 

โรราแกราม Line Fecebook ท่เนักศึกษาสามาราถเข้าถึาข้อมูลข่าวสาราต่าาๆ ท่เเร น

รราะโยชน์ต่อนักศึกษา ซึเานักศึกษาสามาราถเขา้รราึกษาผ่านราะบบอาจาราย์ท่เรรึากษาได้ 

ในราะดับรราิญญาตรา่ โดยอาจาราย์ท่เรราึกษาสามาราถด าเนินการาตามคู่มือราะบบ

อาจาราย์ท่เรราึกษา มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา โดยม่การาด าเนินาานขอาฝ่าย

วิชาการา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดัาน่้ 

1) แต่าตั้าอาจาราย์ท่เรรึากษานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  

2) ด าเนินการาตามคู่มือราะบบอาจาราย์ท่เรราึกษาวิชาการา ราะดับรราิญญาตรา ่

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3) จัดท าแบบฟอรา์มราายาานการารฏิบัติหน้าท่เอาจาราย์ท่เรราึกษาวิชาการา และ

แบบฟอรา์มราายาานการาดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  

ในราะดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจาราย์ท่เรราึกษาสามาราถด าเนินการาตามคู่มือราะบบ

อาจาราย์ท่เรราึกษาวิทยานิพนธ์/การาค้นคว้าอิสราะ ราะดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราาชภัฏสวนสุนันทา โดยม่การาด าเนินาาน ดัาน่้ 

1) แต่าตั้าอาจาราย์ท่เรรึากษานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  

2) แต่าตั้าอาจาราย์ท่เรรึากษาวิทยานิพนธ์/การาค้นควา้อิสราะ โดยผ่านบัณฑติวิทยาลัย

เร นผู้กลัเนกราอาการา และแต่าตั้าเร นคณะกรารามการาท่เรราึกษาวิทยานิพนธ์/การาค้นคว้า

อิสราะต่อไร 

3) แบบบันทึกการาให้ค ารราึกษาวิทยานิพนธ์/การาค้นควา้อิสราะ (บว.01) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดบราิการาให้ค ารราึกษาการาใช้ช่วิต  

แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามาราถเข้าพบอาจาราย์ท่เรราึกษาเพืเอขอค าแนะน าในเราืเอา

ต่าาๆ อาทิเช่น เราืเอาการาเรา่ยนการาสอน ค่าเล่าเรา่ยน รัญหายาเสพติด และการาใช้

ช่วิตรราะจ าวัน ราวมทั้าฝ่ายกิจการานักศึกษา ได้ราับมอบหมายให้เร นหน่วยาานท่เคอย

ดูแลนักศึกษาให้ค ารราึกษาการาใช้ช่วิตแก่นักศึกษา อาทิเช่น ทุนกู้ยืมการาศึกษา แหล่า

ทุนการาศึกษาต่อ ข้อมูลแหล่าาาน และฝ่ายวิชาการา ได้รัาบมอบหมายให้เร นหน่วยาาน

ท่เคอยดูแลนักศึกษาให้ค ารราึกษาทาาด้านวิชาการา 

นอกจากน่้ ฝ่ายกิจการานักศึกษาได้จัดรฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รราะจ ารทการาศึกษา 

2560  เมืเอวันท่เ 2 สิาหาคม 2560  ม่นักศึกษาเขา้ราับการารฐมนิเทศ  จ านวน 943 คน 

และผู้รกคราอา จ านวน 386 คน และในโคราาการาน่้ยัาม่การาให้ข้อมูลแนะน านักศึกษา

ใหม่ ในด้านต่าาๆ ดัาน่ ้ 

1. ราอาอธิการาบด่ฝา่ยกจิการานักศึกษา แนะน าวิธ่การาเร่ายนในราะดับอุดมศึกษา  

  “เร่ายนอย่าาไรา ให้ม่ความสุข” 

2. คณบด่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกล่าวต้อนราับนักศึกษาใหม่และ

ผู้รกคราอา พราอ้มทั้าแนะน านักศึกษาเก่เยวกับวิทยาลัยฯ 

3. ราอาคณบด่ฝา่ยวิชาการา แนะน าการาเราย่นการาสอน 

4. ราอาคณบด่ฝ่ายแผนาานและรราะกันคุณภาพ แนะน าเรา่เอาการารราะกันคุณภาพ

การาศึกษา 

5. ราอาคณบด่ฝา่ยกจิการานักศึกษา แนะน าการาเข้าราว่มกจิกรารามขอาวิทยาลัยฯ 

6. นักศึกษาใหม่และผู้รกคราอาเย่เยมชมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย

ชมห้อาเรา่ยน ห้อาคอมพิวเตอรา์ และห้อารฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ภายในวิทยาลัย 
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โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

7. นักศึกษาใหม่แยกออกตามสาขาวิชาเพืเอพบหัวหน้าสาขาวิชาและอาจาราย์ท่เ

รรากึษาราับฟัาค าแนะน า เก่เยวกับหลักสูตรา การาเลือกวชิาเรา่ยน การาลาทะเบ่ยนเร่ายน   

8. นักศึกษาท่เม่ความรราะสาคจ์ะยืเนกูก้อาทุนเาินให้กู้ยืเมเพืเอการาศึกษา (กยศ.) และ

กอาทุนเาินกู้ยืมเพืเอการาศึกษาท่เผูกกับราายได้ในอนาคต (กราอ.) เข้ารา่วมรราะชุมเพืเอ

ราับทราาบแนวทาาการาด าเนินาาน  ณ ห้อารราะชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารา 1 

ฝ่ายกิจการานักศึกษา ได้จัดกิจกรารามเพืเอเตรา่ยมความพรา้อมในการาใช้ช่วิตและการา

รราับตัวกับสิเาใหม่ๆ ในราั้วมหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรารามจากราุ่นพ่เสู่ราุ่นน้อา ใน

โคราาการาเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS รราะจ ารทการาศึกษา 2560  เมืเอวันท่เ 3-4 สิาหาคม 

2560 ผ่านกิจกรารามต้อนราับน้อาใหม่แก่นักศึกษาท่เเข้าใหม่เร นรราะจ าทุกรท ในการาจัด

โคราาการาดัากล่าวได้ม่กิจกรารามท่เช่วยให้นักศึกษาม่การาเรา่ยนราู้การาด าเนินช่วิตในราั้ว

มหาวิทยาลัยได้อย่าาม่รราะสิทธิภาพ 

รายการหลักฐาน IQA1.5-1-01 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราืเอา แต่าตั้าอาจาราย์ท่เ

รราึกษา นักศึกษาราะดับรราิญญาตรา่ รราิญญาโท และรราิญญาเอก รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 4 ฉบับ 

IQA1.5-1-02 คู่มือราะบบอาจาราย์ท่เรราึกษาวิชาการา ราะดับรราิญญาตรา่ มหาวิทยาลัย 

ราาชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-03 คู่มือราะบบอาจาราย์ท่เรราึกษาวิทยานิพนธ์/การาค้นคว้าอิสราะ ราะดับ

บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-04 ค าสัเาบัณฑติวิทยาลัย แต่าตั้าเร นคณะกรารามการาท่เรราึกษาวิทยานิพนธ์/

การาค้นควา้อิสราะ รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.5-1-05 แบบบันทึกการาให้ค ารราึกษาวิทยานิพนธ์/การาค้นควา้อิสราะ (บว.01) 

IQA1.5-1-06 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการารฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 

IQA1.5-1-07 บอรา์ดรราะชาสัมพันธ์ 

IQA1.5-1-08 เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA1.5-1-09 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA1.5-1-10 Line สโมสรานักศึกษา SMO Alumni และ SMO04 

IQA1.5-1-11 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ม่การาให้ข้อมูลขอาหน่วยาานท่เให้บราิการา กิจกรารามพิเศษนอกหลักสูตรา แหล่า

าานทั้าเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน ฝ่ายกจิการานักศึกษา  ม่การาจัดบรากิาราข้อมูลหน่วยาานท่เให้บริาการาแก่นักศึกษา เช่น 

กอาทุนกู้ยืมเพืเอการาศึกษา (กยศ.) ทุนการาศึกษา การาบราิการาจัดหาาาน ราวมถึาได้

จัดท าบอรา์ดกลาาให้บราิการาด้านการารราะชาสัมพันธ์การาราับสมัคราาาน ทุนการาศึกษา 

กยศ.และข้อมูลข่าวสาราด้านต่าาๆ ราวมทั้าม่การาส่าข้อมูลข่าวสาราในด้านต่าาๆให้แก่

นักศึกษา และเพืเอช่วยในการารราะชาสัมพันธ์อ่กช่อาทาาหนึเาท่เให้ข่าวสารา และ

รราะชาสัมพันธ์กิจกรารามต่ าาๆ ทั้ าภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คือ 

https://www.facebook.com/วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย 

ราาชภัฏสวนสุนันทา และม่ได้จัดท ากราุ๊ร Line เพืเอเร นแหล่าข้อมูลข่าวสาราส าหราับ

นักศึกษาและเร นช่อาทาาในการาติดต่อรราะสานาานราะหว่าานักศึกษาและหน่วยาาน

ต่าาๆ ภายในวทิยาลัยฯ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการานักศึกษาได้ด าเนินการา

จัดบรากิาราข้อมูลขอาหน่วยาานท่เให้บราิการากิจกรารามพิเศษนอกหลักสูตรา แหล่าาานทั้า

เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ดัาน่้ 

1) ข้อมูลขอาหน่วยาานท่เให้บริาการากจิกรารามพิเศษนอกหลักสูตรา เชน่ 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ช่องทางการสื่อสาร 

กรามส่าเสรามิอุตสาหกราราม - โ ค รา า ก า รา เ พิเ ม

รราะสิทธิภาพการาผลิตและ

การาบราหิาราธุรากิจ SMEs ใน

อุตสาหกรารามเกษตราแรรา

ราูร 

- โ ค รา า ก า รา เ พิเ ม

รราะสิทธิภาพการาผลิตและ

การาบราิหาราธุรากิจเกษตรา

แ ร รา ราู ร  พื้ น ท่เ จั า ห วั ด

สุโขทัย และจัาหวัดตาก 

- บอราด์

รราะชาสัมพันธ ์

- เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

- Facebook วิทยาลัย 

โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 

ซัพพลายเชน 

กรามพัฒนาฝทมื อแราาาาน 

กราะทราวาแราาาาน รา่วมกับ 

TIFFA ITBS 

ขอเชิญ เข้ารา่วมฝึกอบราม

หลักสูตรา "ธุรากิจการาขนส่า

แ ล ะ ก า รา ค้ า รา ะ ห ว่ า า

รราะเทศ" 

2) ข้อมูลขอาหน่วยาานท่เให้บริาการาแหล่าาานทั้าเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ประเภทงาน ช่องทางการสื่อสาร 

JOBBKK.COM บราิษัทจัดหาาาน สมัครา Full Time - บอราด์
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าาน ท่เ ราวบราวมแหล่า

า า น  ทั้ า ภ าคราั ฐ แล ะ

ภ า ค เ อ ก ช น  โ ด ย

วิ ท ย า ลั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์

และซัพพลาย เชน ได้

รา่ ว ม กั บ  JOBBKK จั ด

โค รา ากา ราจั ด ก า ราห า

จัดหาาานและฝึกอบราม

อาช่พ ณ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

เมืเอวันท่เ 13 มิถุนายน 

2 5 6 1  ณ  วิ ท ย า ลั ย 

โลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยราาช

ภัฏสวนสุนันทา ศูนย์

การาศึกษาจ.นครารฐม 

และ  

Part Time 

รราะชาสัมพันธ ์

- เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

TIFFA ITBS เริดราับสมัคราหลักสูตรา

ธุ รากิ จการาขนส่ า และ

การาค้าราะหว่าารราะเทศ 

เริดโอกาสด่ ส าหราับผู้

ว่าาาาน หราือ ผู้สนใจ

าานด้านโลจิสติกส์  ม่

ต าแหน่าาานอ่กมาก ใน

บราษิัทโลจิสติกส์ช้ันน า 

Full Time - เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook วิทยาลัย 

โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 

ซัพพลายเชน 

บราษิัทเหล็กทรัาพย์

จ ากัด 

เริดราับสมัครานักศึกษาท่เ

จ บ ใ ห ม่ แ ล ะ ม่ ค ว า ม

ต้อาการาท่เจะหาาานท า

ด้านาานจัดส่าสินคา้ 

Full Time - เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook วิทยาลัย 

โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 

ซัพพลายเชน 
 

รายการหลักฐาน IQA1.5-2-01 อ้าาอิา IQA1.5-1-07 บอรา์ดรราะชาสัมพันธ์ 

IQA1.5-2-02 อ้าาอิา IQA1.5-1-08 เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA1.5-2-03 อ้าาอิา IQA1.5-1-09 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  42 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA1.5-2-04 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการา JOB FAIR 2018  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรารามเตราย่มความพราอ้มเพืเอการาท าาานเมืเอส าเรา็จการาศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวิชาการาและฝ่ายกิจการานักศึกษาม่การา

จัดกิจกรารามโคราาการาเพืเอเร นการาเตรา่ยมความพรา้อมให้กับนักศึกษา เมืเอส าเรา็จ

การาศึกษาไรสามาราถท าาานในสถานรราะกอบการาได้ ดัาน่ ้ 

1. จัดโคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมเข้าสู่สถานรราะกอบการาอย่าามืออาช่พ เมืเอวันท่เ 

28 , 30 พฤศจิกายน 2560  ซึเาม่วัตถุรราะสาค์ 1) เตรา่ยมความพรา้อมให้กับนักศึกษา

กอ่นฝึกรราะสบการาณ์วิชาช่พ และ2) เพืเอส่าเสราิมให้นักศึกษาม่ทัศนคติท่เด่ต่อวิชาช่พ 

โดยม่นักศึกษาเขา้รา่วมโคราาการา จ านวน 510 คน 

2. จัดโคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมบัณฑิตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เมืเอวันท่เ 21 

มิถุนายน 2561 ซึเาม่วัตถุรราะสาค์ 1) เพืเอสรา้าาโอกาสและทาาเลือกในการาสมัคราาาน

กับสถานรราะกอบการาท่เเหมาะสมกับผู้สมัคราาน 2) เพืเอเร นการาสรา้าาความเชืเอมัเนใน

การาสมัคราเข้าท าาานทั้าในส่วนขอาผู้สมัคราและการาราับเข้าท าาานขอาสถาน

รราะกอบการา 3) เพืเอให้นักศึกษาม่ความพึาพอใจต่อการาจัดกจิกรารามขอาวิทยาลัยฯ 4) 

เพืเอพัฒนานักศึกษาให้ม่อัตลักษณ์ขอามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา และ5) เพืเอ

ส่าเสราิมให้กับนักศึกษาเร นบัณฑิตท่เพึารราะสาค์ ด้านคุณธราราม จราิยธราราม โดยม่

นักศึกษาเข้ารา่วมโคราาการา จ านวน 200 คน 

3. จัดโคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมสู่โลกอาช่พ เมืเอวันท่เ 29 มิถุนายน 2561 ซึเาม่

วัตถุรราะสาค์ 1) เพืเอให้นักศึกษาม่ความพึาพอใจต่อการาจัดกจิกรารามขอาวิทยาลัยฯ 2) 

เพืเอพัฒนานักศึกษาให้ม่อัตลักษณ์ขอามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา และ3) เพืเอ

ส่าเสราิมให้กับนักศึกษาเร นบัณฑิตท่เพึารราะสาค์ ด้านคุณธราราม จราิยธราราม โดยม่

นักศึกษาเข้ารา่วมโคราาการา จ านวน 200 คน 

4. จัดโคราาการารัจฉิมนิเทศและเตรา่ยมความพรา้อมก่อนเข้าสู่สถานรราะกอบการา 

ส าหราับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทการาศึกษา 2560 เมืเอวันท่เ 26 

กรากฎาคม 2561 ซึเาม่วัตถุรราะสาค์ 1) เพืเอให้นักศึกษาท่เก าลัาจะส าเรา็จการาศึกษา

ทราาบถาึแนวทาาในการารราะกอบอาช่พและการาศึกษาต่อ 2) นักศึกษาม่โอกาสพัฒนา

บุคลิกภาพให้พรา้อมในการาเข้าสู่โลกขอาาาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการา

ท าาานได้อย่าาเหมาะสม และ3) เพืเอให้นักศึกษาเกิดความราู้สึกผูกพันท่เด่ต่อสถาบัน 

โดยม่นักศึกษาเขา้รา่วมโคราาการา จ านวน 510 คน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-3-01 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมเข้าสู่สถาน

รราะกอบการาอย่าามืออาช่พ 

IQA1.5-3-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมบัณฑิตไทยในยุค
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ไทยแลนด์ 4.0 

IQA1.5-3-03 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาเตราย่มความพราอ้มสู่โลกอาช่พ 

IQA1.5-3-04 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการารัจฉิมนิเทศและเตรา่ยมความพรา้อม

กอ่นเข้าสู่สถานรราะกอบการา ส าหราับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 รราะเมินคุณภาพขอาการาจัดกิจกรารามและการาจัดบราิการาในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตเ า

กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่ด าเนินการารราะเมินคุณภาพขอาการาจัด

กจิกรารามและการาให้บริาการาแก่นักศึกษา ทั้า 3 ด้าน โดยได้ด าเนินการาส าราวจความพึา

พอใจขอานักศึกษาทุกช้ันรทขอาวิทยาลัยท่เได้ราับบราิการาในด้านต่าาๆ ซึเาม่การาสราุรผล

การารราะเมิน ดัาน่ ้ 

(1) ด้านการาบรากิาราให้ค ารราึกษาทาาวิชาการาและแนะแนวการาใชช่้วติแก่นักศึกษาใน

คณะ ผลการารราะเมินความพึาพอใจขอานักศึกษา อยู่ ในราะดับมากท่เสุด (ม่คะแนน

เฉล่เย 4.81) 

(2) ด้านการาบราิการาข้อมูลข่าวสาราแก่นักศึกษา ผลการารราะเมินความพึาพอใจขอา

นักศึกษา อยู่ในราะดับมากท่เสุด (คะแนนเฉล่เย 4.80) 

(3) ด้านการาจัดกิจกรารามเพืเอพัฒนารราะสบการาณ์ทาาวิชาการาและวิชาช่พแก่

นักศึกษา ผลการารราะเมินความพึาพอใจขอานักศึกษา อยู่ในราะดับมากท่เสุด (คะแนน

เฉล่เย 4.78) 

รายการหลักฐาน IQA1.5-4-01 ราายาานสราุรความพึาพอใจขอานักศึกษาต่อการาบราิการา รราะจ ารท

การาศึกษา 2560  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการารราะเมินจากข้อ 4 มารราับรราุาพัฒนาการาให้บริาการาและการาให้ขอ้มูล  

เพืเอส่าให้ผลการารราะเมินสูาขึ้นหราอืเร นไรตามความคาดหวัาขอานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการาม่ผลการารราะเมินความพึาพอใจ

การาจัดกจิกรารามและการาจัดบราิการา ทั้า 3 ด้าน เมืเอรทการาศึกษา 2559 ดัาน่้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน ปีการศึกษา 2559 

ด้านการาบราิการาให้ค ารราึกษาทาาวิชาการาและ

แนะแนวการาใช้ช่วติแก่นักศึกษา 

4.77 

ด้านการาบรากิาราข้อมูลข่าวสาราแกน่ักศึกษา 4.79 

ด้านการาจัดกิจกรารามเพืเอพัฒนารราะสบการาณ์

ทาาวิชาการาและวิชาช่พแกน่ักศึกษา 

4.74 

ฝ่ายกจิการานักศึกษา ได้วเิคราาะห์ผลการารราะเมิน ในรทการาศึกษา 2559 พบว่า ด้าน



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  44 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

การาจัดกิจกรารามเพืเอพัฒนารราะสบการาณ์ทาาวิชาการาและวิชาช่พแก่นักศึกษา ซึเาม่

ค่าเฉล่เยตเ ากว่าทุกด้าน จึาน ามาเร นแนวทาาในการาพัฒนาการากิจกรารามเพืเอพัฒนา

รราะสบการาณท์าาวิชาการาและวิชาช่พแกน่ักศึกษา โดยในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัย

ได้สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาม่การากิจกรารามเสราิมหลักสูตราท่เมาการาบูราณาการาเข้ากับ

การาเร่ายนการาสอนในราายวิชา ซึเาแต่ละหลักสูตราไดม้่การาพานักศึกษาไรศึกษาดูาานกับ

สถานรราะกอบการาเพืเอให้นักศึกษาได้รราะสบการาณ์จากสถานรราะกอบการาจราิา และ

ในรทการาศึกษา 2560 ฝ่ายกจิการานักศึกษาได้ม่การาจัดกิจกรารามโคราาการาท่เคราอบคลุม

กิจกรารามพัฒนานักศึกษาให้คราอบคลุมส่าเสราิมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐาน

คุณวุฒิแห่าชาติ 5 รราะการา จ านวน 6 โคราาการา  

ทั้าน่้ ฝ่ายกิจการานักศึกษาได้ด าเนินการาน าแนวทาาในการาพัฒนาการาจัดกิจกราราม

เพืเอพัฒนารราะสบการาณ์ทาาวิชาการาและวิชาช่พแก่นักศึกษา ในรทการาศึกษา 2559 

มาพัฒนารราับรราุาแล้ว ส่าผลให้ผลการารราะเมินความพึาพอใจการาจัดกิจกรารามและ

การาจัดบรากิารา ในรทการาศึกษา 2560 เพิเมขึน้ ทั้า 3 ด้าน ดัาน่้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 

ด้านการาบราิการาให้ค ารราึกษาทาาวิชาการาและ

แนะแนวการาใช้ช่วติแก่นักศึกษา 

4.81 

ด้านการาบรากิาราข้อมูลข่าวสาราแกน่ักศึกษา 4.80 

ด้านการาจัดกิจกรารามเพืเอพัฒนารราะสบการาณ์

ทาาวิชาการาและวิชาช่พแกน่ักศึกษา 

4.78 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าผลการารราะเมินคุณภาพขอาการา

ให้บราิการานักศึกษาราะดับรราิญญาตรา่ รราะจ ารทการาศึกษา 2560 มาเสนอในท่เรราะชุม 

เพืเอน าผลการารราะเมินท่เได้มาใช้เร นแนวทาารราับรราุาแผนและจัดท าแผนกา รา

ด าเนินาานโคราาการาส าหราับการาพัฒนากิจกรารามนักศึกษา ในรทการาศึกษา 2561 

รายการหลักฐาน IQA1.5-5-01 ราายาานการารราะชุมฝ่ายกจิการานักศึกษา คร้ัาาท่เ 1/2560 แผนรฏิบัติาาน

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.5-5-02 อ้าาอิา IQA1.5-4-01 ราายาานสราุรความพึาพอใจขอานักศึกษาต่อการา

บรากิารา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและความราูท้่เเร นรราะโยชน์ในการารราะกอบอาช่พแกศ่ิษย์เกา่ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด าเนินการาจัดการาให้ข้อมูลท่เเร น

รราะโยชน์ในการารราะกอบอาช่พศิษย์เก่าเก่เยวกับข้อมูลการาศึกษาต่อ ข้อมูลการาสมัครา

าาน ข้อมูลการาจัดกิจกรารามอบรามเพืเอหลักสูตราราะยะสั้น และข้อมูลกิจกรารามสรา้าา

ความสัมพันธ์ท่เด่ราะหว่าาศิษย์เก่าและศิษย์รัจจุบันเพืเอให้ได้ราับข้อมูลข่าวสารา 
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กจิกรารามต่าาๆ ดัาน่้ 

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

2) Facebook วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3) Line กลุ่มศิษย์เกา่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กจิกราราม/โคราาการาท่เด าเนินการาจัดให้แกศ่ิษย์เกา่ ดัาน่้ 

1) จัดโคราาการาบรากิาราจัดหาาานและฝึกอบรามอาช่พ รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอ

วันท่เ 13 มิถุนายน 2561 กลุ่มเร้าหมาย คือ นักศึกษาทุกช้ันรทและศิษย์เก่า โดยม่

วัตถุรราะสาคเ์พืเอสราา้าโอกาสและทาาเลือกในการาสมัคราาานกับสถานรราะกอบการา ท่เ

เหมาะสมกับผูส้มัคราาาน เร นการาสรา้าาความเชืเอมัเนในการาสมัคราเข้าท าาานทั้าในส่วน

ขอาผู้สมัคราการารัาบเข้าท าาานขอาสถานรราะกอบการา 

2) จัดโคราาการาสรา้าาความสัมพันธ์ราะหว่าาศิษย์เก่าและศิษย์รัจจุบันและชุมชน 

(โคราาการาค่ายอาสาสรา้าาฝายชะลอน้ า) รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันท่เ 27-28 

มกราาคม 2561  ม่วัตถุรราะสาค์ 1.เพืเอน้อมน าตามแนวพราะราาชด าราิการาพัฒนาแหล่า

น้ า เพืเอการาอนุราักษ์พื้นท่เต้นน าล าธารา 2. เพืเอเร นการาสราา้าความสัมพันธ์ราะหว่าาศิษย์

เก่าและศิษย์รัจจุบัน และ3. เพืเอเชิดชูเก่ยราติคุณแก่ศิษย์เก่าและศิษย์รัจจุบันท่เท า

กจิกรารามด่เด่นและเพืเอเสรามิความสัมพันธ์ราะหว่าาสถาบันกับนักศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA1.5-6-01 ช่อาทาารราะชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาราให้กับศิษย์เก่า เว็บไซต์วิทยาลัย 

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

IQA1.5-6-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาบราิการาจัดหาาานและฝึกอบรามอาช่พ 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.5-6-03 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาสรา้าาความสัมพันธ์ราะหว่าาศิษย์เก่า

และศิษย์รัจจุบันและชุมชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยกิจการานักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   : กิจกรารามนักศึกษาราะดับรราิญญาตรา่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะต้อาส่าเสราิมให้ม่การาจัดกิจกรารามนักศึกษาต่าาๆ อย่าาเหมาะสมและคราบถ้วน

กิจกรารามนักศึกษาหมายถึากิจกรารามเสราิมหลักสูตราท่เด าเนินการาทั้าโดยคณะและโดยอาค์กรานักศึกษา       

เร นกิจกรารามท่เผู้เข้ารา่วมจะม่โอกาสได้ราับการาพัฒนาสติรัญญา สัาคม อารามณ์ รา่าากาย และคุณธราราม

จราิยธราราม โดยสอดคล้อากับคุณลักษณะบัณฑิตท่เพึารราะสาค์ ท่เรราะกอบด้วยมาตราฐานผลการาเรา่ยนราู้

ตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ 5 รราะการา ได้แก่ (1) คุณธราราม จราิยธราราม (2) ความราู้ (3) ทักษะ

ทาารัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ราะหว่าาบุคคลและความราับผิดชอบ (5) ทักษะการาวิเคราาะห์ 

เชาิตัวเลข การาสืเอสาราและการาใช้เทคโนโลย่สาราสนเทศ และคุณลักษณะขอาบัณฑิตท่เพึารราะสาค์ท่เคณะ 

สถาบัน และสภา/อาค์กราวิชาช่พได้ก าหนดเพิเมเติม ตลอดจนสอดคล้อากับความต้อาการาขอาผู้ใช้

บัณฑติ และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไรใช้ในช่วิตรราะจ าวันเร นการาพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาอย่าายัเายืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 - 4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

6 ขอ้ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการาจัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษาในภาพราวมขอาคณะโดยให้นักศึกษาม่

ส่วนรา่วมในการาจัดท าแผนและการาจัดกิจกราราม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาจัดท าแผนรฏิบัติการาด้านการาจัด

กิจกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยฝ่ายกิจการานักศึกษา

ด าเนินการาจัดรราะชุมสโมสรานักศึกษา คร้ัาาท่เ 1 เมืเอวันท่เ 19 กันยายน 2560 ม่นักศึกษา

ท่เเร นตัวแทนขอาทุกสาขาวิชาเข้ารราะชุม โดยนักศึกษาม่ส่วนรา่วมในการาก าหนด

กจิกรารามพัฒนานักศึกษา ก าหนดราายละเอ่ยดขอาการาจัดกจิกราราม 

โดยให้นักศึกษาได้ม่ส่วนรา่วมในการาก าหนดกิจกรารามพัฒนานักศึกษารา่วมกันจัดท า

แผนกิจกรารามพัฒนานักศึกษา ท่เมุ่าเน้นกิจกรารามท่เส่าเสราิมการาพัฒนาสติรัญญา สัาคม 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

อารามณ์ รา่าากาย และคุณธรารามจราิยธราราม โดยสอดคล้อากับคุณลักษณะขอาบัณฑิต 

ท่เพึารราะสาค์ 5 รราะการา นอกจากน่้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่ราะบบใน

การาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษาท่เส่าเสราิมผลการาเรา่ยนราู้ตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิ

ราะดับอุดมศึกษาแห่าชาติทุกด้าน ดัาน่้ 

1) ม่การาแต่าตั้านายกสโมสรานักศึกษาและคณะกรารามการาสโมสรานักศึกษา รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 เพืเอเร นตัวแทนนักศึกษาในการาท ากิจกรารามขอาวิทยาลัยฯ โดยท า

หน้าท่เก าหนดแนวทาาส่าเสราิมการาจัดกิจกรารามนักศึกษาท่เสอดคล้อากับคุณลักษณะ

ตามท่เพาึรราะสาคแ์ละสอดคล้อากับกราอบมาตราฐานคุณวุฒิราะดับอุดมศึกษาแห่าชาติ 

2) ม่การาจัดท าตาราาากิจกรารามรราะจ ารทการาศึกษา 2560 เพืเอให้นักศึกษาได้น าไร

เร นข้อมูลในการาวาาแผนการาเร่ายนและการาจัดสราราเวลาท ากจิกรารามให้ถูกต้อา  

3) ในแผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

ได้ก าหนดกิจกรารามพัฒนานักศึกษาท่เส่าเสราิมการาเรา่ยนราู้ท่เสอดคล้อากับการาส่าเสราิม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานผลการาเรา่ยนราู้ตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ 

ทั้า 5 รราะการา คราบถว้น รราะกอบด้วย  

(1) คุณธราราม จรายิธราราม  

(2) ความราู ้ 

(3) ทักษะทาารัญญา  

(4) ทักษะความสัมพันธ์ราะหว่าาบุคคลและความราับผดิชอบ  

(5) ทักษะการาวิเคราาะห์เชิาตัวเลข การาสืเอสาราและการาใชเ้ทคโนโลย่สาราสนเทศ 

ฝ่ายกจิการานักศึกษาได้น าเสนอ แผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 พรา้อมทั้า เสนอต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพืเอพิจาราณาอนุมัติในการารราะชุม คราั้าท่เ 5/2560 

เมืเอวันท่เ 26 กันยายน 2560 และได้ราับการาอนุมัติจากท่านอธิการาบด่เมืเอวันท่เ 28 

กันยายน 2560 

รายการหลักฐาน IQA1.6-1-01 แผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 

IQA1.6-1-02 ราายาานการารราะชุมสโมสรานักศึกษา วาราะเราืเอา การาจัดท าแผนกิจกราราม

นักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 คราัา้ท่เ 1 เมืเอวันท่เ 19 กันยายน 2560 

IQA1.6-1-03 ค าสัเาแต่าตั้าคณะกรารามการาสโมสรานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.6-1-04 รฏิทนิการาจัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA1.6-1-05 ราายาานการารราะชุมอ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

คร้ัาาท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 กันยายน 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการาจัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรารามท่เส่าเสราิมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตราฐานผลการาเรา่ยนราู้ตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ 5 รราะการา 

ให้คราบถ้วน รราะกอบด้วย 

(1) คุณธราราม จรายิธราราม 

(2) ความราู้ 

(3) ทักษะทาารัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ราะหว่าาบุคคลและความราับผดิชอบ 

(5) ทักษะการาวิเคราาะห์เชิาตัวเลข การาสืเอสาราและการาใชเ้ทคโนโลย่สาราสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่ความมุ่ามัเนในการาพัฒนานักศึกษา โดย

มุ่าเน้นการาให้ความราู้เร นกลไกหลักในการาพัฒนานักศึกษา คือ การาจัดการาเรา่ยนการา

สอนในห้อาเรา่ยนเพืเอให้นักศึกษาม่อาค์ความราู้ จนส าเรา็จการาศึกษา และม่การาจัด

กจิกรารามพัฒนานักศึกษารราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยส่าเสรามิให้นักศึกษาจัดกิจกราราม

ท่เส่าเสรามิคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานผลการาเรา่ยนราู้ตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิ

แห่าชาติ คราบถว้นทั้า 5 ด้าน  

1). ด้านคุณธราราม จราิยธรารามเร นการาพัฒนาลักษณะนิสัยขอาบัณฑิตไทย รราะพฤติด่ 

ม่ความราับผิดชอบต่อตนเอาและส่วนราวม สามาราถรราับวิถ่ช่วิตอย่าาเหมาะสมใน

สถานการาณข์ัดแย้าขอาสัาคม ม่หลักคิดเชาิคุณธราราม จ านวน 1 โคราาการา 

- โคราาการาแสาธรารามน าช่วติ 

2) ด้านความราู้ ทักษะเชาว์รัญญา นักศึกษาต้อาม่ความราู้พื้นฐานบนข้อเท็จจราิา ม่

การาน าเสนอข้อมูลท่เเร นจราาิ เข้าใจหลักการาแนวคิดและทฤษฎ่ จ านวน 1 โคราาการา 

- โคราาการาบรากิาราจัดหาาานและฝึกอบรามอาช่พ 

3) ด้านทักษะทาารัญญานักศึกษาต้อาม่กราะบวนการา ม่ทักษะในการาคิด วิเคราาะห์

สถานการาณ์ได้ รราะยุกต์ความราู้แนวคิดและทฤษฎ่เพืเอแก้รัญหาต่าา ๆ อย่าา

สราา้าสราราค ์จ านวน 1 โคราาการา 

- โคราาการาเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ราะหว่าาบุคคลและความราับผิดชอบการาท่เสามาราถอยู่

รา่วมกับผู้อืเน ท าาานเร นท่ม ม่ภาวะผู้น า วาาแผนาานด าเนินช่วิตและราับผิดชอบการา

เร่ายนราูข้อาตนเอาได้ จ านวน 1 โคราาการา 

โคราาการา CLS Ambassadors Contest 2017 

5) ด้านทักษะการาวิเคราาะห์เชิาตัวเลข การาสืเอสาราและการาใช้เทคโนโลย่สาราสนเทศ

ต้อาพัฒนาให้สามาราถสืเอสาราได้อย่าาม่รราะสิทธิภาพ ทั้าการาพูดและการาเข่ยน พัฒนา

เทคโนโลย่สาราสนเทศ สามาราถใช้เทคโนโลย่ทาาคณิตศาสตรา์และสถิติได้ จ านวน 2 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โคราาการา  

- โคราาการาพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอรา์ Excel 

- โคราาการาอบรามภาษาอัากฤษ 

รายการหลักฐาน IQA1.6-2-01 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาแสาธรารามน าช่วิต รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 

IQA1.6-2-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาบราิการาจัดหาาานและฝึกอบรามอาช่พ 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560  

IQA1.6-2-03 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS  

IQA1.6-2-04 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการา CLS Ambassadors Contest 2017 

IQA1.6-2-05 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอรา์ Excel 

IQA1.6-2-06 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามภาษาอัากฤษ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรารามให้ความราูแ้ละทักษะการารราะกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดกิจกรารามท่เให้ความราู้และทักษะการา

รราะกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยฝ่ายกิจการานักศึกษาได้จัดรฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันท่เ 2 สิาหาคม 2560 ม่นักศึกษาเข้าราับการารฐมนิเทศ  

จ านวน 943 คน และผู้รกคราอา จ านวน 386 คน และยัาม่ข้อมูลแนะน านักศึกษาใหม่ 

โดยราอาคณบด่ฝ่ายแผนาานและรราะกันคุณภาพ แนะน าเรา่เอาการารราะกันคุณภาพ

การาศึกษา 

นอกจากน่้ ฝ่ายแผนาานและรราะกันคุณภาพได้จัดโคราาการาสรา้าาความราู้ความเข้าใจ

ด้านการารราะกันคุณภาพการาศึกษาแก่นักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เพืเอให้

ความราู้และอธิบายความส าคัญขอาการารราะกันคุณภาพ เกณฑ์การารราะกันคุณภาพ 

และการารราะกันคุณภาพท่เเก่เยวข้อากับนักศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ทราาบ ราวมถึา

ราายละเอ่ยดความส าคัญต่าาๆ เพืเอให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการารราะกันคุณภาพ

การาศึกษา เมืเอวันท่เ 31 พฤษภาคม 2561  

รายการหลักฐาน IQA1.6-3-01 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการารฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 

IQA1.6-3-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาสราา้าความราูค้วามเข้าใจดา้นการารราะกัน

คุณภาพการาศึกษาแก่นักศึกษา  รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรารามท่เด าเนินการา ม่การารราะเมินผลความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาค์ขอา

กจิกรารามและน าผลการารราะเมินมารราับรราุาการาด าเนินาานคร้ัาาต่อไร 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การารราะเมินผลความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาค์

ขอากจิกรารามทุกโคราาการา ซึเาม่ผลการาด าเนินาาน พบว่า 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1) ฝ่ายกจิการานักศึกษาได้ม่การาด าเนินาานโคราาการาตามแผนรฏิบัติการาด้านการาจัด

กจิกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 6 โคราาการา  

2) ฝ่ายกิจการานักศึกษาได้ม่การาด าเนินโคราาการาบราราลุตามตัวช่้วัดขอาโคราาการาทุก

โคราาการา 

ฝ่ายกจิการานักศึกษาได้วเิคราาะห์จากผลการาจัดโคราาการาขอารทการาศึกษา 2560 เพืเอ

น ามาเร นแนวทาาในการารราับรราุาการาจัดกิจกรารามในรทการาศึกษา 2561 พบว่า ควรา

ก าหนดโคราาการา/กิจกรารามท่เสอดคล้อากับการาส่าเสราิมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตราฐานผลการาเร่ายนราูต้ามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ คราบถว้นทั้า 5 ด้าน อย่าา

ต่อเนืเอา 

รายการหลักฐาน IQA1.6-4-01 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนา

นักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 รราะเมินความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาคข์อาแผนการาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่กราะบวนการาติดตามและรราะเมินผล

ความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาค์ขอาแผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยม่ผลรราะเมินตัวช่ว้ัดความส าเรา็จและคา่เร้าหมาย ดัาน่้ 

1) ตัวช่้วัด : ร้าอยละขอานักศึกษาท่เได้รัาบการาพัฒนาตามกิจกรารามต่าาๆ (เร้าหมาย : ร้าอย

ละ 80) ผลการาด าเนนิาาน คือ นักศกึษาท่เได้รัาบการาพัฒนาตามกิจกรารามตา่าๆ ร้าอยละ 95.76 

2) ตัวช่ว้ัด : คะแนนเฉล่เยความพาึพอใจเก่เยวกับการาจัดกิจกรารามสา่เสริามหรืาอพัฒนาให้กับ

นักศึกษา (เร้าหมาย : ค่าเฉล่เย 4.25) ผลการาด าเนินาาน คือ นักศึกษาม่ราะดับคะแนนเฉล่เย

ความพึาพอใจเก่เยวกับการาจัดกิจกรารามส่าเสริามหรืาอพัฒนาให้กับนักศึกษา อยู่ในราะดับมาก

ท่เสุด ค่าเฉล่เย 4.82 

3) ตัวช่ว้ัด : ราะดับความรู้า ความเข้าใจขอานักศึกษาเก่เยวกับการาการาคิดวิเคราาะห์แนวทาา 

หรืาอทฤษฏ่ท่เม่รราะโยชน ์(เร้าหมาย : ค่าเฉล่เย 4.00) ผลการาด าเนินาาน คือ นักศึกษาม่ราะดับ

ความรู้า ความเข้าใจขอานักศึกษาเก่เยวกับการาการาคิดวิเคราาะห์แนวทาา หรืาอทฤษฏ่ท่เม่

รราะโยชน์ อยู่ในราะดับมากท่เสุด ค่าเฉล่เย 4.81 

รายการหลักฐาน IQA1.6-5-01 อ้าาอิา IQA1.6-4-01 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านการา

จัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการารราะเมินไรรราับรราุาแผนหราือรราับรราุาการาจัดกิจกรารามเพืเอพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการานักศึกษาได้วิเคราาะห์ผล

รราะเมินความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาค์ขอาแผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนา

นักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 พบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่ผล
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การาด าเนินาานบราราลุตามแผนการารฏิบัติการาท่เก าหนด  

ฝ่ายกิจการานักศึกษาได้ก าหนดแนวทาาการาด าเนินาาน ในรทการาศึกษา 2561 ท่เจะ

รราับรราุาการาจัดท าแผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารท

การาศึกษา 2561 โดยม่รราะเด็นท่เควราพัฒนาในแผนรฏิบัติการารทต่อไรคือควราก าหนด

โคราาการา/กิจกรารามท่เสอดคล้อากับการาส่าเสราิมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานผล

การาเร่ายนราูต้ามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ คราบถว้นทั้า 5 ด้าน อย่าาต่อเนืเอา 

รายการหลักฐาน IQA1.6-6-01 รา่าา แผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารท

การาศึกษา 2561 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยกิจการานักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการานักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จดุเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1  

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่การาจัดกิจกรารามนักศึกษา ท่เเร นไรตามแผนรฏิบัติการาด้านการาจัด

กิจกรารามพัฒนานักศึกษาท่เก าหนดไว้ และด าเนินกิจกรารามท่เส่าเสราิมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานผลการา

เร่ายนราูต้ามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ 5 รราะการาคราบทุกด้าน 

2. ม่ทม่สโมสรานักศึกษาเร นก าลัาส าคัญในการาจัดกจิกรารามหราอืโคราาการาต่าาๆ 

3. นักศึกษาส่วนใหญม่่จติอาสา เขา้รา่วมกิจกรารามเมืเอม่การาราอ้าขอ หราือ ขอความราว่มมือ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ความพราอ้มในการาสนับสนุนาบรราะมาณ และการาจัดกิจกรารามต่าาๆ เพืเอพัฒนานักศึกษาให้จบไรเร นบัณฑิต

ท่เม่คุณภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้รัาบทั้าความราูค้วบคูก่ับการาม่คุณธรารามจรายิธรารามและจิตส านึกสาธาราณ  

2. ด าเนนิการาสราา้าเคราอืข่ายความราว่มมือภายนอกให้การาสนับสนุนการาด าเนินาานด้านพัฒนานักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลยัท่เมคุ่ณวุฒิรราญิญาเอกยัาม่จ านวนน้อย 

2. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เม่ต าแหน่าทาาวิชาการายาัม่จ านวนน้อย 

3. ควราเพิเมกจิกรารามเพืเอสราา้าความสัมพนัธ์ราะหว่าาคณาจาราย์ บุคลากรา และนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ม่สิเาสนับสนุน เพืเอเร นแราาผลักดันให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย ท่เก าลัาศึกษาต่อในราะดับรราิญญาเอกและ

ก าลัาเข้าสู่ต าแหน่าทาาวิชาการา ให้ส าเร็าจลุล่วาอย่าาราวดเรา็วขึ้น 

2. ด าเนนิการาเริดราับสมัครา และสราราหาอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย เพืเอให้ค่า FTES เร นไรตามเกณฑ์มาตราฐาน 

3. เริดโอกาสให้นักศึกษาวาาแผนาานหราอืเสนอความคดิเหน็ทาาด้านพัฒนานักศึกษามากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลยัก าลัาศึกษาต่อในราะดับรราญิญาเอก จ านวน 9 คน 

2. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เอยู่ราะหวา่าการาเสนอขอต าแหน่าทาาวิชาการา จ านวน 8 คน 

3. มโ่คราาการาเขา้สูต่ าแหน่าทาาวิชาการา เพืเอผลักดันใหอ้าจาราย์ม่ความพราอ้มในการาเสนอขอต าแหน่าทาา

วิชาการาเพิเมขึน้ 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่าอาจม่จุดเน้นในเราืเอาการาวิจัยท่เแตกต่าากันขึ้นกับ

สภาพแวดล้อมและความพรา้อมขอาแต่ละสถาบัน อย่าาไราก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเร นต้อา           

ม่พันธกิจน่้เร นส่วนหนึเาขอาพันธกิจสถาบัน ดัานั้น จึาต้อาม่ราะบบและกลไกควบคุมให้สามาราถ

ด าเนินการาในพันธกิจด้านน่้อย่าาม่รราะสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะขอาแต่ละสถาบัน 

เพืเอให้ได้ผลาานวิจัยและาานสรา้าาสราราค์ท่เเกิดรราะโยชน์ การาวิจัยจะรราะสบความส าเรา็จ และเกิด

รราะโยชน์จ าเร นต้อาม่ส่วนรราะกอบท่เส าคัญ 3 รราะการา คือ 1) สถาบันต้อาม่แผนการาวิจัย ม่ราะบบและ

กลไกตลอดจนม่การาสนับสนุนทราัพยากราให้สามาราถด าเนินการาได้ตามแผน 2) คณาจาราย์ม่ส่วนรา่วมใน

การาวิจัยอย่าาเข้มแข็าโดยบูราณาการาาานวิจัยกับการาจัดการาเรา่ยนการาสอน และพันธกิจด้านอืเน ๆ ขอา

สถาบัน และ 3) ผลาานวิจัย   ม่คุณภาพม่รราะโยชน์ สนอายุทธศาสตรา์ขอาชาติและม่การาเผยแพรา่อย่าา

กว้าาขวาา 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่าช้่ท่เ 2.1 ราะบบและกลไกการาบราิหาราและพัฒนาาานวิจัยหราอืาานสรา้าาสราราค์ 

ตัวบ่าช้่ท่เ 2.2 เาินสนับสนุนาานวิจัยและาานสรา้าาสราราค ์

ตัวบ่าช้่ท่เ 2.3 ผลาานวิชาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   : ราะบบและกลไกการาบราิหาราและพัฒนาาานวิจัยหราอืาานสรา้าาสราราค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศกึษาต้อามก่าราบราิหาราจัดการาาานวิจัยและาานสรา้าาสราราค์ท่เม่คุณภาพโดย

มแ่นวทาาการาด าเนินาานท่เเร นราะบบและม่กลไกส่าเสราิมสนับสนุนคราบถ้วนเพืเอให้สามาราถด าเนินการาได้

ตามแผนท่เก าหนดไว้ ทั้าการาสนับสนุนด้านการาจัดหาแหล่าทุนวิจัยและการาจัดสราราทุนวิจัยจาก

าบรราะมาณขอาสถาบันให้กับบุคลากรา ส่าเสราิมพัฒนาสมราราถนะแก่อาจาราย์และนักวิจัยการาสนับสนุน

ทราัพยากราท่เจ าเร น   ซึเาราวมถึาทราัพยากราบุคคล ทราัพยากราการาเาินเคราืเอามืออุรกราณ์ ท่เเก่เยวข้อาต่าา ๆ 

ตลอดจนจัดราะบบสรา้าาขวัญและก าลัาใจแก่นักวิจัยอย่าาเหมาะสม ตลอดจนม่ราะบบและกลไกเพืเอช่วย

ในการาคุ้มคราอาสทิธิ์ขอาาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ท่เน าไรใช้รราะโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 - 4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ม่ราะบบสาราสนเทศเพืเอการาบราิหาราาานวิจัยท่เสามาราถน าไรใช้รราะโยชน์ในการา

บราหิาราาานวิจัยหราอืาานสราา้าสราราค์ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ราะบบสาราสนเทศเพืเอการาวิจัย (RIS) ขอา

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา โดยทาาสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้นเพืเอใช้ใน

เราืเอาขอาการายืเนขอทุนอุดหนุนการาวิจัย การาแจ้าผลการาพิจาราณาทุนวิจัย การาราายาาน

ความกา้วหน้า การาเบกิจา่ยทุนวิจัย การาส่าาานวิจัยและการาสราุรราายาาน 

ซึเาวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่าเสรามิให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย

และบุคลากราทุกท่าน ด าเนินการาท าผลาานวิจัยตามกราอบภาราะาานท่เได้ราับมอบหมาย

ตามพันธกจิด้านการาวจิัย 

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

IQA2.1-1-02 คูม่ือการาใชา้านราะบบวิจัยออนไลน์ (ส าหราับผูว้ิจัย) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA2.1-1-03 เอกสาราราะบบสาราสนเทศเพืเอการาบราิหาราาานวิจัยข้อมูลราะบบ RIS ขอา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการาวจิัยหราอืาานสราา้าสราราคใ์นรราะเด็นต่อไรน่้ 

- ห้อารฏิบัติการาหราือห้อารฏิบัติาานสรา้าาสราราค์ หราือหน่วยวิจัย หราือศูนย์เคราืเอามือ 

หราอืศูนย์ให้ค ารราึกษาและสนับสนุนการาวจิัยหราอืาานสราา้าสราราค์ 

- หอ้าสมุดหราอืแหล่าคน้ควา้ข้อมูลสนับสนุนการาวจิัยหราอืาานสราา้าสราราค์ 

- สิเาอ านวยความสะดวกหราือการาราักษาความรลอดภัยในการาวิจัยหราือการาผลิตาาน

สรา้าาสราราค์ เช่น ราะบบเทคโนโลย่สาราสนเทศ ราะบบราักษาความรลอดภัยใน

ห้อารฏิบัติการา 

- กิจกรารามวิชาการาท่เส่าเสราิมาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ เช่น การาจัดรราะชุมวิชาการา 

การาจัดแสดาาานสราา้าสราราค ์การาจัดให้ม่ศาสตราาจาราย์อาคันตุกะหราอืศาสตราาจาราย์ราับ

เชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาสนับสนุนพันธกิจด้านการาวิจัยหราือาาน

สราา้าสราราค ์ดัาน่้ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่สถาบันวิจัยธุรากิจซัพพลายเชน ท่เเร น

หน่วยให้ค ารราึกษาและสนับสนุนการาวจิัยหราอืาานสราา้าสราราค์ให้กับอาจาราย์รราะจ าและ

บุคลากราขอาวิทยาลัย และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่ห้อารฏิบัติาาน

สราา้าสราราค์ ศูนย์ให้ค ารราึกษาและสนับสนุนการาวจิัย ม่ห้อาสมุดเร นแหล่าค้นคว้าข้อมูล

สนับสนุนการาวจิัย  

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ราะบบเผยแพรา่าานวิจัยออนไลน์คลัา

าานวิจัย (SSRUIR) รา่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการาสืบค้นข้อมูล และเร นแหล่า

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการาวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ เพืเอสนับสนุนาานวิจัยหราือาาน

สราา้าสราราค ์ 

3) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ราะบบสาราสนเทศเพืเอการาวิจัย (RIS) ขอา

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพืเออ านวย

ความสะดวกในการาบราหิาราาานวิจัยท่เน าไรใช้รราะโยชน์าานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ ใน

เราืเอาการายืเนขอทุนอุดหนุนการาวิจัย การาราายาานความก้าวหน้า การาเบิกจ่ายทุนวิจัย 

การาส่าาานวิจัยและการาสราุรราายาาน ราวมถึาการาก ากับติดตามสถานการาณ์ด าเนินาาน

การาวจิัยขอาบุคลากราทุกทา่น โดยบุคลากราทุกทา่นจะม่การาเข้าราหัสเพืเอความรลอดภัย

ในข้อมูลส่วนบุคคล 

4) วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาร่าวมเร นเจา้ภาพจัดาานรราะชุม

วิชาการาราะดับชาติและราะดับนานาชาติ รา่วมกับ คณะวิทยาการาจัดการา มหาวิทยาลัย
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ราาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพราะยา คราั้าท่เ 2 เราืเอา การาบราิหาราจัดการาดิจิติลคอนเทนท์ เพืเอ

การาขับเคลืเอนธุรากิจ (2nd National and International Conference on Management 

Science: NCMS 2018 “The Management of Digital Content for Energizing Business 

Engine”) ราะหว่าาวันท่เ  23-24 กรากฎาคม 2561  และวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาโคราาการารราะชุมวิชาการาด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ราะดับชาติ เพืเอพัฒนานักศึกษา คราั้าท่เ ๑ "The 1st Logistics and 

Supply Chain Mini Conference 2018" เมืเอวันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 เพืเอเร นการา

สนับสนุนการาน าเสนอผลาานทาาวิชาการาและการาต่พิมพ์เผยแพร่าผลาานวิจัย ราะดับชาติ

และราะดับนานาชาติขอาอาจาราย์และนักศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA2.1-2-01 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน คร้ัาาท่เ 3/2560 วาราะ ขออนุมัติจัดตั้าสถาบันวิจัยธุรากิจซัพพลายเชน 

IQA2.1-2-02 เอกสาราราะบบคลัาข้อมูลาานวิจัยออนไลน์ (SSRUIR) 

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

IQA2.1-2-04 เล่มการารราะชุมวิชาการาราะดับชาติและราะดับนานาชาติ 2nd National and 

International Conference on Management Science: NCMS 2 0 1 8  “The 

Management of Digital Content for Energizing Business Engine” 

IQA2.1-2-05 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการารราะชุมวิชาการาด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ราะดับชาติ เพืเอพัฒนานักศึกษา คราั้าท่เ ๑ "The 1st Logistics and Supply 

Chain Mini Conference 2018" 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสราราาบรราะมาณ เพืเอเร นทุนวิจัยหราอืาานสราา้าสราราค์ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ าทุกท่านต้อา

ด าเนินการาจัดท าผลาานวิจัย ทั้าน่้ ในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ม่อาจาราย์รราะจ า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ราับพิจาราณาทุนในการาจัดท าผลาานวิจัย  

จากการายืเนข้อเสนอโคราาการาวิจัยเพืเอราับขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราาชภัฏ 

สวนสุนันทา และได้รัาบการาจัดสราราาบรราะมาณภายในสถาบัน เร นาบรราะมาณแผ่นดิน 

จ านวน 1,514,170 บาท  และาบรราะมาณเาินราายได้ จ านวน 787,150 บาท เร นจ านวน

เาินทั้าสิ้น 2,301,320 บาท และได้ราับการาพิจาราณาทุนจากแหล่าภายนอกสถาบัน 

จ านวน 15,514,000 บาท ราวมจ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยทั้าาบรราะมาณภายในและ

ภายนอก เร นจ านวนเาินทั้าสิน้ 17,815,320 บาท 

รายการหลักฐาน IQA2.1-3-01 ตาราาาแสดาการาจัดสราราทุนอุดหนุนการาวิจัยรราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 

(แหล่าเาินทุนภายในและภายนอก) 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสราราาบรราะมาณเพืเอสนับสนุนการาเผยแพรา่ผลาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ใน

การารราะชุมวิชาการาหราอืการาต่พิมพ์ในวาราสาราราะดับชาติหราอืนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนาบรราะมาณในการาส่าเสราิมให้

อาจาราย์เผยแพร่าผลาานวิจัยราะดับชาติหราอืนานาชาติ  โดยในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

ม่การาส่าเสราิมให้อาจาราย์และบุคลากราเข้ารา่วมการารราะชุมวิชาการา และการาน าเสนอ

ผลาานทาาวิชาการา ทั้าในราะดับชาติและราะดับนานาชาติ จ านวน 86 ผลาาน ซึเา

อาจาราย์ ได้ราับทุนสนับสนุนการาเผยแพรา่ผลาานจากกอาทุนพัฒนาบุคลากรา 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาไดด้ าเนินการาจัดท าวาราสารา

ขอาวิทยาลัย เร นราะยะเวลา 3 รท จ านวน 6 ฉบับ เราิเมตั้าแต่ รทพ.ศ. 2558 – รทพ.ศ. 

2560 เพืเอให้ตราาตามคุณสมบัติการายืเนพิจาราณาคุณภาพวาราสาราเพืเอ เข้าสู่

ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชน่การาอ้าาอิาวาราสาราไทย โดยได้ผ่านการาราับราอาคุณภาพ

วาราสาราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI ในกลุ่มท่เ 2 สาขา

มนุษยศาสตรา์และสั าคมศาสตรา์  เมืเ อวันท่เ  24  พฤษภาคม 2561  ล าดับท่เ 

65  ISSN 2408-2740 จากศูนย์ดัชน่การาอ้าาอิาวาราสาราไทย เพืเอเร นแหล่าข้อมูลให้กับ

อาจาราย์และนักศึกษาขอาวิทยาลัยได้ส่าบทความ เพืเอต่พิมพ์และเผยแพรา่ผลาาน

บทความ ซึเาในรทการาศึกษา 2560 ม่วาราสาราจ านวน 1 เล่ม คอื 

  - วาราสาราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทท่เ 3 ฉบับท่เ 2 กรากฎาคม – 

ธันวาคม 2560    

  - วาราสาราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทท่เ 4 ฉบับท่เ 1 มกราาคม – 

มิถุนายน 2561 

รายการหลักฐาน IQA2.1-4-01 ตาราาาการาจัดสราราาบรราะมาณเพืเอสนับสนุนการาเผยแพรา่ผลาานวิจัยหราือ

าานสรา้าาสราราค์ในการารราะชุมวิชาการาหราือการาต่พิมพ์ในวาราสาราราะดับชาติหราือ

นานาชาติ รทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA2.1-4-02 หนัาสือจากศูนย์ดัชน่การาอ้าาอิาวาราสาราไทย เราืเอา การาแจ้าผลการา

พิจาราณาวาราสาราเพืเอเขา้สู่ฐานข้อมูล TCI 

IQA2.1-4-03 วาราสาราวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทท่เ 3 ฉบับท่เ 2 กรากฎาคม 

– ธันวาคม 2560 

IQA2.1-4-04 วาราสาราวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทท่เ 4 ฉบับท่เ 1 มกราาคม – 

มิถุนายน 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ม่การาพัฒนาสมราราถนะอาจาราย์และนักวิจัย ม่การาสรา้าาขวัญและก าลัาใจ

ตลอดจนยกย่อาอาจาราย์ และนักวจิัยท่เม่ผลาานวิจัยหราอืาานสราา้าสราราคด์่เด่น 
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ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการาจัดกิจกราราม

ส่าเสราิมพัฒนาสมราราถนะอาจาราย์รราะจ าและบุคลากราสายสนับสนุน ตามแผนรฏิบัติ

การาด้านการาวจิัย รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ดัาน่ ้ 

โครงการส่งเสริมการตีพิม์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือ

นักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 3 โครงการ คอื  

1) โคราาการาอบรามเชิารฏิบัติการา เราืเอา เทคนิคการาเข่ยนผลาานวิจัยเพืเอต่พิมพ์

เผยแพรา่ในวาราสาราราะดับนานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS จัดขึ้นเมืเอวันท่เ 7 ม่นาคม 

2561 ม่วัตถุรราะสาค์ เพืเอให้บุคลากราวิทยาลัยได้ราับความราู้ในการาเข่ยนบทความวิจัย 

และบทความวิชาการา เพืเอการาต่พมิ์ในวาราสารา โดยม่ผูเ้ข้าราว่มโคราาการา จ านวน 55 คน  

2) โคราาการาอบรามให้ความราู้  เราืเอา  จราิยธรารามการาวิจัย ราะดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 1-2 ธันวาคม 2560 ม่วัตถุรราะสาค์ 1. 

เพืเอให้นักศึกษาได้ราับความราู้ในการาเข่ยนบทความวิจัย และบทความวิชาการา เพืเอการา

ต่พิมพ์ในวาราสารา 2. เพืเอเร นช่อาทาาในการานาเสนอผลาานวิจัย/ต่พิมพ์วาราสาราขอา

นักศึกษา 3. เพืเอเผยแพรา่ความราู้ด้านจราิยธรารามการาวิจัยในมนุษญ์ ส าหราับการาวิจัยทาา

สัาคมศาสตรา ์ให้แก ่นักศึกษาและบุคลากราท่เสนใจ โดยม่ผู้เข้ารา่วมโคราาการา จ านวน 41 

คน  

3) โคราาการารราะชุมการาน าเสนอผลาานวิจัยราะดับชาติหราอืนานาชาติ รราะจ ารท 2561 

ซึเาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯได้ด าเนินการาจัดาานรราะชุมวิชาการาราะดับชาติ รา่วมกับ คณะ

วิทยาการาจัดการา มหาวิทยาลัยราาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพราะยา ในชืเอ 2nd National and 

International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The Management 

of Digital Content for Energizing Business Engine” ราะหว่าาวันท่เ 23-24 กรากฎาคม 

2561 

4) โคราาการารราะชุมวิชาการาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ราะดับชาติ เพืเอพัฒนา

นักศึกษา คราั้าท่เ ๑ "The 1st Logistics and Supply Chain Mini Conference 2018" เมืเอ

วันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 เพืเอเร นการาสนับสนุนการาน าเสนอผลาานทาาวิชาการาและ

การาต่พิมพ์เผยแพรา่ผลาานวิจัย ราะดับชาติและราะดับนานาชาติขอาอาจาราย์และ

นักศึกษา โดยม่ผูเ้ข้าราว่มโคราาการา จ านวน 400 คน  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 

โครงการ คือ 

1) โคราาการาฝึกอบราม “การาพัฒนาาานรราะจ าสู่าานวิจัย” (Routine to Research : 

R2R) รราะจ ารทาบรราะมาณ  2561 จัดขึน้เมืเอวันท่เ 13-14 ม่นาคม 2561 ม่วัตถุรราะสาค์ 

1.  เพืเอให้ผู้เข้าราับการาอบรามม่ความราู้และเข้าใจเก่เยวกับการาวิจัยเบื้อาต้นและสามาราถ
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น าไรรราะยุกต์ใชใ้นการารฏิบัติาานได้ และ2. เพืเอให้ผูเ้ข้าราับการาอบรามได้แนวทาาในการา

รราับรราุาและพัฒนาาานรราะจ าขอาตนเอาสู่าานวิจัยได้อย่าาม่รราะสิทธิภาพและ

สามาราถถ่ายทอดอาค์ความราู้ท่เได้ราับจากการาวิจัยและส่าเสราิมการาน าไรใช้รราะโยชน์ 

โดยม่ผูเ้ข้าราว่มโคราาการา จ านวน 28 คน  

โครงการจดลขิสิทธิ์และสิทธบิัตร จ านวน 1 โครงการ คือ  

1) โคราาการาอบรามให้ความราู้ด้านการาจดอนุสิทธิบัตรา สิทธิบัตรา หราือทราัพย์สินทาา

รัญญา รราะจ ารท 2561 แก่คณาจาราย์ผู้ท่เม่ความสนใจ เมืเอวันท่เ 20 เมษายน 2561 ม่

วัตถุรราะสาค ์1. เพืเอให้ผูเ้ข้าอบรามม่ความราูด้้านทราัพย์สนิทาารัญญาและข้อราะวัาในการา

ละเมิดทราัพย์สินทาารัญญาบนสืเอออนไลน์ 2. เพืเอสนับสนุน ส่าเสราิม และพัฒนา

าานวิจัยหราอืาานสราา้าสราราคส์ู่การาจดสิทธบิัตราและอนุสทิธิบัตรา 3. เพืเอสราา้าผลาานวิจัย

ในราูรแบบสิทธิบัตราและอนุสิทธิบั ตรา และ4. เพืเอให้คณาจาราย์และบุคลากรา

มหาวิทยาลัยได้ทราาบแนวทาาการาจดสิทธิบัตราและอนุสิทธิบัตรา โดยม่ผู้เข้ารา่วม

โคราาการา จ านวน 50 คน 

 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครอืข่าย จ านวน 4 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรารามการาพัฒนาผลิตภาพสถานรราะกอบการาอุตสาหกรารามเกษตราแรราราูร 

รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 ทาาสถาบันวิจัยธุรากิจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้

จัดหาทุนสนับสนุนการาวจิัยและพัฒนาราะบบบราหิาราาานวิจัยท่เม่คุณภาพ โดยราว่มมือกับ

กอาพัฒนาดิจทิัลอุตสาหกราราม  

2) กจิกรารามการาบราิการาและส่าเสราิมนวัตกรารามเทคโนโลย่อุตสาหกรารามสู่การาแรราราูร

ผลผลิตทาาการาเกษตราภายใต้โคราาการาเพิเมศักยภาพและยกราะดับเทคโนโลย่

อุตสาหกรารามเร้าหมาย  รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 ทาาสถาบันวิจัยธุรากิจด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการาวจิัยและพัฒนาราะบบบราหิาราาานวิจัย

ท่เม่คุณภาพ โดยราว่มมือกับกอาพัฒนาข่ดความสามาราถธุรากจิอุตสาหกราราม  

3) กิจกรารามเพิเมผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลาาและขนาดย่อมสู่อุตสาหกราราม 4.0 

เรืาเอา “การาพัฒนาศักยภาพการาบราิหาราจัดการา Supply Chain อย่าาม่รราะสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลย่ราะบบการาวาาแผนทราัพยากราทาาธุรากิจขอาอาค์กรา (Enterprise Resource 

Planning : ERP) และ/หราือราะบบบอกพิกัดผ่านทาาดาวเท่ยม (Global Positioning 

System : GPS)”ภายใต้โคราาการาเพิเมศักยภาพวิสาหกจิขนาดกลาาและขนาดย่อมให้เข้า

สู่อุตสาหกราราม 4.0 รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ทาาสถาบันวิจัยธุรากิจด้าน  

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการาวิจัยและพัฒนาราะบบบราิหารา

าานวิจัยท่เม่คุณภาพ โดยราว่มมือกับกอาพัฒนาดิจทิัลอุตสาหกราราม   

4) กิจกรารามการาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขอาอุตสาหกรารามเกษตราแรราราูรให้สอดคล้อากับ
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ความต้อาการาขอาตลาดโดยใช้เทคโนโลย่ วิทยาศาสตรา์และนวัตกรารามภายใต้โคราาการา

เพิเมศักยภาพและยกราะดับเทคโนโลย่อุตสาหกรารามเร้าหมายกิจกรารามการาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ขอาอุตสาหกรารามเกษตราแรรารูารให้สอดคล้อากับความต้อาการาขอาตลาดโดย

ใช้เทคโนโลย่ วิทยาศาสตรา์และนวัตกรารามภายใต้โคราาการาเพิเมศักยภาพและยกราะดับ

เทคโนโลย่อุตสาหกรารามเร้าหมาย 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) โคราาการาจัดท าวาราสาราวิชาการา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพล ายเชน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสนันทา รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 ทาาวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาจัดท าเล่มวาราสาราวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฎสวนสุนันทา รทท่เ 4 ฉบับท่เ 1 ราะหว่าาเดือนมกราาคม – มิถุนายน 

2561 และฉบับท่เ 2 ราหว่าาเดือน กรากฎาคม – ธันวาคม 2561 เมืเอวันท่เ 1 มกราาคม – 

2561 

2) โคราาการาพัฒนาราูรแบบขอาวาราสารา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา น าไรสู่มาตราฐานขอา TCI ฐาน 1 รราะจ ารท 2561 ทาา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการายืเนเอกสาราข้อมูลเตรา่ยมการาเพืเอขอ

เริดราะบบ THAIJO2.0 เร นราะบบการาจัดการา และต่พิมพ์วาราสาราวิชาการาในราูรแบบ

วาราสาราออนไลน์อิเลคทราอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ขอาราะบบ Open Journal 

System (OJS) ท่เ ศูนย์ดัชน่การาอ้าาอิาวาราสาราไทย (TCI) น ามาติดตั้าเพืเอให้บราิการากับ

วาราสาราวชิาการาไทย ราูรแบบขอาการาใช้าาน ThaiJO เร นราะบบ web-based application 

ท่เผูใ้ช้สามาราถท าาานได้เพ่ยาเชืเอมต่ออินเตอรา์เน็ต 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย จ านวน 1 โครกงาร คือ 

1) โคราาการาอบรามเทคนิคการาเข่ยนโคราาการาวิจัยเพืเอให้ได้ราับทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย ม่วัตถุรราะสาค ์1. เพืเอสนับสนุนการาผลิตาานวจิัยท่เตอบสนอายุทธศาสตรา์

การาวิจัยและความต้อาการาขอารราะเทศ ตลอดจนความเข้มแข็าขอาวิทยาลัย 2. เพืเอ

เสรามิสราา้าความเข้มแข็าทาาการาวจิัยและพัฒนาบุคลากราวิจัยขอาวิทยาลัย เพืเอให้ได้รัาบ

ทุนจากแหล่าทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และ3. เพืเอจัดหาทุนสนับสนุนการาวิจัย  และ

พัฒนาราะบบการาบราหิาราาานวิจัยเพืเอสราา้าผลาานวิจัยท่เม่คุณภาพ 

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวน 42 กิจกรรม คือ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย 

ทุกท่านต้อาจัดท าผลาานวิจัยเพืเอสรา้าาอาค์ความราู้ ซึเาในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561  

ม่ผลาานวิจัยขอาอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย จ านวน 42 เรืาเอา 

กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
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และคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรมการวิจัย

ประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไข จ านวน 5 กิจกรรม 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย 

ด า เนินการาพัฒนากิจกรารามผลวิจัยและนวัตกรารามน าไรสู่การาใช้รราะโยชน์ ใน

อุตสาหกรารามและคลัสเตอรา์เร้าหมาย/กิจกรารามการาจัดการาความราู้การาวิจัย เพืเอน าไรสู่

การาพัฒนาชุมชนและสัาคม และเพืเอความเร นเลิศทาาวิชาการา/กิจกรารามการาวิจัย

รราะยุกต์เชิาลึกหราือต่อยอดเพืเอน าไรใช้แก้ไข เพืเอสรา้าาอาค์ความราู้ โดยอาจาราย์ได้ราับ

การาจัดสราราทุนในการาด าเนินจากาบรราะมาณแผน่ดิน ซึเาในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ม่

ผลาานวิจัยขอาอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย จ านวน 5 เรืาเอา 

ในการาสรา้าาขวัญและก าลัาใจให้กับอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยได้สนับสนุนให้อาจาราย์

ด าเนินการาน าเสนอผลาานวิจัยทั้าภายในรราะเทศและต่าารราะเทศ เพืเอน าผลาานไรยืเน

ขอราับเาินราาาวัลตามรราะกาศมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา โดยได้จัดสราราเาินราาาวัล

เพืเอเร นการาสราา้าขวัญและก าลัาใจให้กับอาจาราย์และบุคลากราในการาท าาานต่อไร 

รายการหลักฐาน IQA2.1-5-01 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามเชิารฏิบัติการา เราืเอา เทคนิคการา

เข่ยนผลาานวิจัยเพืเอต่พมิพ์เผยแพร่าในวาราสาราราะดับนานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS 
IQA2.1-5-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามให้ความราู ้เราืเอา จรายิธรารามการาวิจัย 

ราะดับบัณฑติศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA2.1-5-03 อ้าาอิา IQA2.1-2-04 เล่มการารราะชุมวิชาการาราะดับชาติและราะดับ

นานาชาติ 2nd National and International Conference on Management Science: 

NCMS 2018 “The Management of Digital Content for Energizing Business Engine” 

IQA2.1-5-04 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการารราะชุมวิชาการาด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ราะดับชาติ เพืเอพัฒนานักศึกษา คราั้าท่เ ๑ "The 1st Logistics and Supply 

Chain Mini Conference 2018"  

IQA2.1-5-05 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาฝึกอบราม “การาพัฒนาาานรราะจ าสู่

าานวิจัย” (Routine to Research : R2R) รราะจ ารทาบรราะมาณ  2561  

IQA2.1-5-06 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามให้ความราู้ด้านการาจดอนุสิทธิบัตรา 

สิทธิบัตรา หราอืทราัพย์สินทาารัญญา รราะจ ารท 2561  

IQA2.1-5-07 สราุรกิจกรารามขอาการาด าเนินโคราาการาจัดหาแหล่าทุนาานวิจัย โดยอาศัย

เคราอืข่าย จ านวน 4 กจิกราราม 

IQA2.1-5-08 อ้าาอิา IQA2.1-4-03 วาราสาราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทท่เ 

3 ฉบับท่เ 2 กรากฎาคม – ธันวาคม 2560 
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IQA2.1-5-09 อ้าาอิา IQA2.1-4-04 วาราสาราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รทท่เ 

4 ฉบับท่เ 1 มกราาคม – มิถุนายน 2561 

IQA2.1-5-10 เอกสาราข้อมูลเตรา่ยมการาเพืเอขอเริดราะบบ THAIJO2.0 

IQA2.1-5-11 เอกสาราสราุรราับทุนอุดหนุนการาวิจัย อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA2.1-5-12 รราะกาศมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา เราืเอา หลักเกณฑ์ และวิธ่การา

จัดสราราเาินสนับสนุนบุคลากราเพืเอเสนอผลาานวิจัยภายในรราะเทศ หราือต่าารราะเทศ 

พ.ศ. 2560  

IQA2.1-5-13 รราะกาศรราะกาศมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา เราืเอา หลักเกณฑ์ 

และวิธ่การาจัดสราราเาินราาาวัลในการาเข่ยนบทความทาาวิชาการา บทความวิจัย การา

อ้าาอิาบทความวิจัย (Citation) ผลาานด่เด่นด้านวิจัย วิชาการา การาสอนและวิชาช่พ 

และวิทยากราท่เรราึกษาเพืเอพัฒนาอาจาราย์ให้ด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา เพืเอเร๋นการา

สรา้าาขวัญและก าลัาใจตลอดจนยกย่อาอาจาราย์ และนักวิจัยท่เม่ผลาานวิจัยหราือาาน

สราา้าสราราคด์่เด่น 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ม่ราะบบและกลไกเพืเอช่วยในการาคุมคราอาสิทธิ์ขอาาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ท่เ

น าไรใช้รราะโยชน์และด าเนินการาตามราะบบท่เก าหนด 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาผลักดันและสนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ า

ด าเนินการาตามราะบบและกลไกเพืเอช่วยในการาคุ้มคราอาสิทธิ์ขอาผลาานวิจัยท่เน าไรใช้

รราะโยชน์และด าเนินการาตามราะบบท่เก าหนด ตามท่เสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เริด

คลินิกวิจัยในการาให้ค ารราึกษาและอ านวยความสะดวก รราะสานาาน และเผยแพรา่

ความราู้เก่เยวกับการาจดสิทธิบัตราและอนุสิทธิบัตรา เพืเอสนับสนุนให้อาจาราย์สรา้าา

ผลาานวิจัยหราอืาานสราา้าสราราคใ์ห้เข้าข่ายาานท่เจะขอจดสิทธิบัตราและอนุสิทธิบัตราได้ 

 ซึเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการาจัดโคราาการาอบรามให้ความราูด้้าน

การาจดอนุสิทธิบัตรา สิทธิบัตรา หราอืทราัพย์สินทาารัญญา รราะจ ารท 2561 แก่คณาจาราย์

ผู้ท่เม่ความสนใจ เมืเอวันท่เ 20 เมษายน 2561 โดยได้รัาบเก่ยราติจาก ราศ. ดรา.สุบิน ยุราะราัช 

เร นวิทยากราบรารายายให้ความราูใ้นคร้ัาาน่้  

ราวมทั้า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยัาก าหนดให้อาจาราย์ได้ศึกษาท าความ

เข้าใจ กราะบวนการาขั้นตอนในการาด าเนินาานขอสิทธิบัตราและอนุสิทธิบัตราขอา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพืเอสนับสนุนใหอ้าจาราย์รราะจ าท่เมผ่ลาานวิจัยด าเนินาานยืเนขอ

จดสิทธิบัตราาานวิจัย เพืเอเร นการาคุ้มคราอาสิทธิ์ขอาาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ท่เ

น าไรใช้รราะโยชน์และด าเนินการาตามราะบบท่เก าหนด 

รายการหลักฐาน IQA2.1-6-01 อ้าาอิา IQA2.1-5-06 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามให้ความราู้
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ด้านการาจดอนุสิทธิบัตรา สิทธิบัตรา หราอืทราัพย์สินทาารัญญา รราะจ ารท 2561  

IQA2.1-6-02 เอกสาราขั้นตอนการาด าเนินาานสิทธิบัตราและอนุสิทธิบัตรา 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบฝ่ายวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบราิการาวิชาการา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   : เาินสนับสนุนาานวิจัยและาานสรา้าาสราราค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : รัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : ราอบรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

รัจจัยส าคัญท่เส่าเสราิมสนับสนุนให้เกิดการาผลิตาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเาินสนับสนุนาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ ดัานั้น สถาบันอุดมศึกษาจึาต้อาจัดสราราเาิน

จากภายในสถาบันและท่เได้ราับจากภายนอกสถาบันเพืเอสนับสนุนการาท าวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์อย่าาม่

รราะสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นขอาสถาบัน นอกจากนั้นเาินทุนวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์ท่เ

คณะได้ราับจากแหล่าทุนภายนอกสถาบันยัาเร นตัวบ่าช่้ท่เส าคัญ ท่เแสดาถึาศักยภาพด้านการาวิจัยขอา

คณะ โดยเฉพาะคณะท่เอยู่ในกลุ่มท่เเน้นการาวิจัย 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการาแรลาจ านวนเาินต่อจ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยรราะจ าเร นคะแนนราะหว่าา 0 – 5 
 

เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเร น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่เ

ก าหนดใหเ้ร นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึน้ไรต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่เ

ก าหนดใหเ้ร นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไรต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่เ

ก าหนดใหเ้ร นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไรต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยหราือาานสรา้าาสราราค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยฯ =  

 
 

จ านวนเานิสนับสนนุาานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 
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2. แรลาจ านวนเาินท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่เได้  =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนท่เได้ในราะดับคณะ = ค่าเฉล่เยขอาคะแนนท่เได้ขอาทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได ้

1 มนุษยศาสตรา์และสัาคมศาสตรา์ 15,514,000 1,514,170 787,150 

ภาพรวมระดับคณะวิชา 15,514,000 1,514,170 787,150 
 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

รวมเป็นเงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า 
รวม

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

ภายนอกสถาบนั ภายในสถาบัน ปฏิบัต ิ

งาน

จริง 

ลา

ศึกษา

ต่อ 

แหลง่ทนุ

ภายนอก 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

เงิน

รายได ้

1. มนุษยศาสตรา์

และสาัคมศาสตรา ์

15,514,000 1,514,170 787,150 17,815,320 53 - 53 

รวมทั้งหมด 15,514,000 1,514,170 787,150 17,815,320 53 - 53 

 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิ 

เฉลี่ยต่อคน 
คะแนน 

ที่ได ้

1. มนุษยศาสตราแ์ละสัาคมศาสตรา์ 17,815,320 53 336,138.11 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก 

X 5 
จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การค านวณผลด าเนนิงาน 

1. ค านวณจ านวนเาินสนับสนุนาานวจิัยหราอืาานสรา้าาสราราค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจาราย์รราะจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเานิสนับสนนุาานวิจัยฯ =  

 

        = 336,1383.11 บาทตอ่คน 
 

2. แรลาจ านวนเานิท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนท่เได ้ =  

 

       = 67.22 เท่ยบเท่ากับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA2.2-01 เอกสาราสัญญาราับทุนอุดหนุนการาวิจัย อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA2.2-02 ราายาานข้อมูลบุคลากราสายวิชาการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กอาบราหิาราาานบุคคล มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนุสนันทา ณ วันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 บาท 336,138.11 บาทต่อคน 5.00 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบราิการาวิชาการา 

 

 

 

 

 
จ านวนเานิสนับสนนุาานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (17,815,320) 

จ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย (53) 

 
จ านวนเานิสนับสนนุาานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (336,138.11)   

X 5 
จ านวนเานิสนับสนนุาานวิจัยฯท่เก าหนดให้เร นคะแนนเตม็ 5 (25,000) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   : ผลาานทาาวชิาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : ราอบรทรฏิทิน 2560 (1 มกราาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลาานทาาวชิาการาเร นข้อมูลท่เส าคัญในการาแสดาให้เห็นว่าอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย

ได้สราา้าสราราคข์ึน้เพืเอแสดาให้เห็นถึาความก้าวหน้าทาาวิชาการาและการาพัฒนาอาค์ความราู้อย่าาต่อเนืเอา 

เร นผลาานท่เม่คุณค่าสมควราส่าเสราิมให้ม่การาเผยแพรา่และน าไรใช้รราะโยชน์ทั้าเชิาวิชาการาและการา

แขา่ขันขอารราะเทศ ผลาานทาาวชิาการาอยู่ในราูรขอาบทความวิจัยหราือบทความทาาวิชาการา ท่เต่พิมพ์ใน

ราายาานสืบเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการาราะดับชาติ หราือราะดับนานาชาติ ต่พิมพ์ ในวาราสาราวิชาการา ท่เ

รราากฏในฐานข้อมูล TCI หราือ Scopus หราือตามรราะกาศ ก.พ.อ. หราือราะเบ่ยบคณะกรารามการาการา

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา เผยแพรา่ผลาานทาา

วิชาการา พ.ศ. 2556 ผลาานได้ราับการาจดอนุสิทธิบัตราหราือสิทธิบัตรา หราือเร นผลาานทาาวิชาการาราับใช้

สัาคมท่เผ่านการารราะเมินต าแหน่าทาาวิชาการาแล้วผลาานวิจัยท่เหน่วยาานหราืออาค์กราราะดับชาติว่าจ้าา

ให้ด าเนินการา ต าราาหราือหนัาสือท่เใช้ในการาขอผลาานทาาวิชาการาและผ่านการาพิจาราณาตามเกณฑ์การา

ขอต าแหน่าทาาวิชาการาแลว้ โดยม่วิธ่การาคดิดัาน่ ้

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการาแรลาค่ารา้อยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจาราย์

รราะจ าและนักวิจัยเร นคะแนนราะหว่าา 0-5 เกณฑแ์บ่ากลุ่มตามสาขาวิชาดัาน่ ้
 

เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ราอ้ยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวชิาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยท่เ

ก าหนดไว้เร นคะแนนเต็ม 5 = ราอ้ยละ 30 ขึน้ไร 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ราอ้ยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวชิาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยท่เ

ก าหนดไว้เร นคะแนนเต็ม 5 = ราอ้ยละ 30 ขึน้ไร 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ราอ้ยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวชิาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยท่เ

ก าหนดไว้เร นคะแนนเต็ม 5 = ราอ้ยละ 20 ขึน้ไร 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณคา่ราอ้ยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 

   ตามสูตรา 
 

 

 

 

2. แรลาค่าราอ้ยละท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่เได้  =  

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในราายาานสืบเนืเอาจากการารราะชุม

วิชาการา 

0.40 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในราายาานสืบเนืเอาจากการารราะชุม

วิชาการาราะดับนานาชาติ หราือในวาราสาราทาาวิชาการาราะดับชาติท่เไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

รราะกาศ ก.พ.อ.หราือราะเบ่ยบคณะกรารามการาการาอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การาพิจาราณา

วาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเร นรราะกาศให้ทราาบเร นการาทัเวไร และแจ้าให้ กพอ./กกอ. ทราาบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่เออกรราะกาศ 

- ผลาานท่เได้ราับการาจดอนุสิทธิบัตรา 

0.60 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในวาราสาราทาาวิชาการาท่เรราากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่เ 2 

0.80 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในวาราสาราทาาวิชาการาราะดับ

นานาชาติท่เไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามรราะกาศ ก.พ.อ. หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการาการาอุดมศึกษา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเร นรราะกาศให้ทราาบเร นการาทัเวไร 

และแจ้าให้ กพอ./กกอ. ทราาบภายใน 30 วันนับแต่วันท่เออกรราะกาศ (ซึเาไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หราอืต่พมิพ์ในวาราสาราวชิาการาท่เรราากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่เ 1 

1.00 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในวาราสาราทาาวิชาการาราะดับ

 
ผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวจิัย 

X 100 
จ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยทั้าหมด 

 

ร้าอยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจารายร์ราะจ าและนักวิจัย 

X 5 ร้าอยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจารายร์ราะจ าและนักวิจัยท่เ 

ก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

นานาชาติท่เรราากฏในฐานข้อมูลราะดับนานาชาติตามรราะกาศ ก.พ.อ. หราือราะเบ่ยบ

คณะกรารามการาการาอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การาพจิาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ. 2556 

- ผลาานได้ราับการาจดสิทธิบัตรา 

- ผลาานวิชาการารัาบใช้สัาคมท่เได้ราับการารราะเมินผ่านเกณฑก์าราขอต าแหน่าทาาวิชาการาแล้ว 

- ผลาานวิจัยท่เหน่วยาานหราอือาค์กราราะดับชาติว่าจ้าาใหด้ าเนินการา 

- ผลาานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่เค้นพบใหม่และได้ราับการาจดทะเบ่ยน 

- ต าราาหราอืหนัาสือท่เได้ราับการารราะเมินผ่านเกณฑ์การาขอต าแหน่าทาาวิชาการาแล้ว 

- ต าราาหราอืหนัาสือท่เผ่านการาพจิาราณาตามหลักเกณฑ์การารราะเมินต าแหน่าทาาวิชาการา 

แต่ไมไ่ด้น ามาขอราับการารราะเมินต าแหน่าทาาวิชาการา 

 

การาส่าบทความเพืเอพิจาราณาคัดเลือกให้น าเสนอในการารราะชุมวิชาการาต้อาส่าเร นฉบับ       

สมบูราณ์ (Full Paper) และเมืเอได้ราับการาตอบราับและต่พิมพ์แล้ว การาต่พิมพ์ต้อาต่พิมพ์เร นฉบับสมบูราณ์    

ซึเาสามาราถอยู่ในราูรแบบเอกสารา หราอืสืเออเิล็กทราอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

าานสรา้าาสราราค์ท่เม่การาเผยแพรา่สู่สาธาราณะในลักษณะใดลักษณะหนึเา หราือผ่านสืเอ

อิเล็กทราอนิกส์ online 

0.40 าานสราา้าสราราค์ท่เได้ราับการาเผยแพราใ่นราะดับสถาบัน 

0.60 าานสราา้าสราราค์ท่เได้ราับการาเผยแพราใ่นราะดับชาติ 

0.80 าานสราา้าสราราค์ท่เได้ราับการาเผยแพราใ่นราะดับความรา่วมมือราะหว่าารราะเทศ 

1.00 าานสราา้าสราราค์ท่เได้ราับการาเผยแพราใ่นราะดับภูมิภาคอาเซ่ยน/นานาชาติ 

 

ผลาานสรา้าาสราราค์ทุกชิ้นต้อาผ่านการาพิจาราณาจากคณะกรารามการาท่เม่อาค์รราะกอบไม่น้อยกว่า      

3 คน โดยม่บุคคลภายนอกสถาบันรา่วมพิจาราณาด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2560 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในราายาาน

สืบเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการา 

12 2.40 

0.40 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในราายาาน

สืบเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการาราะดับนานาชาติ หราือในวาราสาราทาา

วิชาการาราะดับชาติท่เไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามรราะกาศ ก.พ.อ.หราือ

ราะเบ่ยบคณะกรารามการาการาอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การาพิจาราณา

วาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา  พ.ศ. 

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเร นรราะกาศให้

ทราาบเร นการาทัเวไร และแจ้าให้ กพอ./กกอ. ทราาบภายใน 30 วันนับแต่

วันท่เออกรราะกาศ 

58 23.20 

- ผลาานท่เได้รัาบการาจดอนุสิทธิบัตรา - - 

0.60 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในวาราสารา

ทาาวิชาการาท่เรราากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่เ 2 

2 1.20 

0.80 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในวาราสารา

ทาาวิชาการาราะดับนานาชาติท่เไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามรราะกาศ ก.พ.อ. 

หราือราะเบ่ยบคณะกรารามการาการาอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเร น

รราะกาศให้ทราาบเร นการาทัเวไร และแจ้าให้ กพอ./กกอ. ทราาบภายใน 

30 วันนับแต่วันท่เออกรราะกาศ (ซึเาไม่อยู่ใน Beall’s list) หราือต่พิมพ์ใน

วาราสาราวชิาการาท่เรราากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่เ 1 

9 7.20 

1.00 - บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในวาราสารา

ทาาวิชาการาราะดับนานาชาติท่เรราากฏในฐานข้อมูลราะดับนานาชาติตาม

รราะกาศ ก.พ.อ. หราือราะเบ่ยบคณะกรารามการาการาอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการาเผยแพรา่

ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ. 2556 

- - 
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ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2560 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

1.00 - ผลาานได้รัาบการาจดสิทธิบัตรา - - 

 - ผลาานวิชาการาราับใช้สัาคมท่เได้ราับการารราะเมินผ่านเกณฑ์การาขอ

ต าแหน่าทาาวิชาการาแล้ว 

- - 

 - ผลาานวิจัยท่เหน่วยาานหราอือาคก์ราราะดับชาติวา่จ้าาให้ด าเนินการา 4 4.00 

 - ผลาานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่เค้นพบใหม่และได้ราับการาจด

ทะเบ่ยน 

- - 

 - ต าราาหราือหนัาสือท่เได้ราับการารราะเมินผ่านเกณฑ์การาขอต าแหน่าทาา

วิชาการาแล้ว 

1 1.00 

 - ต าราาหราือหนัาสือท่เผ่านการาพิจาราณาตามหลักเกณฑ์การารราะเมิน

ต าแหน่าทาาวิชาการาแต่ไม่ได้น ามาขอราับการารราะเมินต าแหน่าทาา

วิชาการา 

- - 

รวมคุณภาพงานวจิัย 86 39.00 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

าานสรา้าาสราราค์ท่เม่การาเผยแพรา่สู่สาธาราณะในลักษณะใดลักษณะหนึเา 

หราอืผ่านสืเออิเล็กทราอนิกส์ online 

- - 

0.40 าานสราา้าสราราคท์่เได้รัาบการาเผยแพราใ่นราะดับสถาบัน - - 

0.60 าานสราา้าสราราคท์่เได้รัาบการาเผยแพราใ่นราะดับชาติ - - 

0.80 าานสรา้าาสราราค์ท่เได้ราับการาเผยแพรา่ในราะดับความรา่วมมือราะหว่าา

รราะเทศ 

- - 

1.00 าานสราา้าสราราคท์่เได้รัาบการาเผยแพราใ่นราะดับภูมิภาคอาเซ่ยน/นานาชาติ - - 

รวมผลงานสร้างสรรค์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 86 39.00 

จ านวนอาจารย์ประจ า 53 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 53 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  72 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาขาวชิา ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. มนุษยศาสตราแ์ละสัาคมศาสตรา์ 39.00 53 73.58 18.40 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 5.00 
 

การค านวณผลการด าเนินงาน 

1. ค านวณคา่ราอ้ยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัย 

   ตามสูตรา 
  

    = รา้อยละ 73.58 
 

2. แรลาค่าราอ้ยละท่เค านวณได้ในข้อ 1 เท่ยบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่เได้  =  

 

 

 

     = 18.40 เท่ยบเท่ากับ 5 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA2.3-01 ตาราาาสราุรจ านวนผลความวิจัยท่เน าเสนอราะดับชาติและราะดับนานาชาติ ตามรทรฏิทิน พ.ศ. 2560 

IQA2 .3-02 ราายาานข้อมูลบุคลากราสายวิชาการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กอาบราหิาราาานบุคคล มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนุสนันทา ณ วันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลุ่มมนุษศาสตรา ์ราอ้ยละ 20 ราอ้ยละ 73.58 5 คะแนน  บราราล ุ

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบราิการาวิชาการา 

 
ผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวจิัย (39.00) 

X 100 
จ านวนอาจาราย์รราะจ าและนักวิจัยทั้าหมด (53) 

 

ร้าอยละขอาผลราวมถว่าน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการา 

ขอาอาจาราย์รราะจ าและนักวจิัย (73.58) 
X 5 

ร้าอยละขอาผลราวมถ่วาน้ าหนักขอาผลาานทาาวิชาการาขอาอาจารายร์ราะจ าและนักวิจัยท่เ  

                                       ก าหนดให้เร นคะแนนเต็ม 5 (20) 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง 

1. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยได้ราับทุนสนับสนุนาานวิจัย จากแหล่าทุนทั้าภายในสถาบัน และภายนอกม่จ านวน

เาินพอเพ่ยาต่อจ านวนอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย 

2. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยให้ความส าคัญในการาน าเสนอผลาานทาาวิชาการา ท่เเผยแพรา่ผลาานราะดับชาติและ

ราะดับนานาชาติ 

3. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลยัมก่าราจัดท าผลาานวิจยัอย่าาตอ่เนืเอา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ส่าเสรามิจัดโคราาการาให้ความราูใ้นการาเข่ยนผลาานวิจยัในการาขอราับทุนสนุบสนุนจากภายนอกให้มากขึน้ 

2. ส่าเสรามิและสราา้าแราาจูาใจให้อาจาราย์รราะจ าวิลัยท าวิจัยและเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา ทั้าราะดับชาติและ

ราะดับนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยาัขาดาานวิจัยและาานสรา้าาสราราคท์่เจดทะเบ่ยนทราัพย์สินทาารัญญา 

2. ส่าเสรามิใหอ้าจาราย์รราะจ าวทิยาลยัสา่ผลาานทาาวิชาการาเพืเอต่พมิพ์เผยแพร่าเพิเมมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่าเสรามิและอบรามเทคนิคการาเขย่นผลาานวิจยั เพืเอขอราับทุนจากาบรราะมาณแผ่นดนิ (วช.) ให้เพิเมมากขึน้ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลยัม่การาส่าผลาานทาาวิชาการาทัา้ในราะดับชาติและราะดับนานาชาติอย่าาต่อเนืเอา 
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องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

การาบราิการาทาาวิชาการาแก่สัาคมเร นหนึเาในภารากิจหลักขอาสถาบันอุดมศึกษาสถาบัน

พึาให้บราิการาทาาวิชาการาแก่ชุมชน สัาคม และรราะเทศชาติ ในราูรแบบต่าาๆ ตามความถนัดและในด้าน     

ท่เสถาบันม่ความเช่เยวชาญการาให้บราิการาทาาวิชาการาอาจให้เรล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหราืออาจคิด

คา่ใชจ้า่ยตามความเหมาะสม โดยให้บราิการาทั้าหน่วยาานภาคราัฐและเอกชน หน่วยาานอิสราะ หน่วยาาน

สาธาราณะ ชุมชน และสัาคมโดยกว้าา ราูรแบบการาให้บราิการาทาาวิชาการาม่ความหลากหลาย เช่น การา

อนุญาตให้ใช้รราะโยชน์ทราัพยากราขอาสถาบัน เร นแหล่าอ้าาอิาทาาวิชาการาให้ค ารราึกษา ให้การาอบราม 

จัดรราะชุมหราอืสัมมนาวิชาการา ท าาานวิจัยเพืเอตอบค าถามตา่าๆ หราือเพืเอช่้แนะสัาคมการาให้บราิการาทาา

วิชาการานอกจากเร นการาท ารราะโยชน์ให้สัาคมแล้ว สถาบันยัาได้ราับรราะโยชน์ในด้านต่าาๆ คือเพิเมพูน

ความราู้และรราะสบการาณ์ขอาอาจาราย์อันจะน ามาสู่การาพัฒนาหลักสูตรา ม่การาบูราณาการาเพืเอใช้

รราะโยชน์ทาาด้านการาจัดการาเรา่ยนการาสอนและการาวิจัย พัฒนาต าแหน่าทาาวิชาการา ขอาอาจาราย์ 

สรา้าาเคราือข่ายกับหน่วยาานต่าา ๆ ซึเาเร นแหล่าาานขอานักศึกษาและเร นการาสรา้าาราายได้ขอาสถาบัน

จากการาให้บราิการาทาาวชิาการาด้วย 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่าช้่ท่เ  3.1  การาบราิการาวิชาการาแกส่ัาคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   : การาบราิการาวิชาการาแก่สัาคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การาบราิการาวิชาการาเร นภารากิจหลักอ่กอย่าาหนึเาขอาสถาบันอุดมศึกษา คณะควรา

ค านึาถึากราะบวนการาในการาให้บราิการาวิชาการาแก่สัาคม โดยศึกษาความต้อาการาขอากลุ่มเร้าหมาย

น ามาจัดท าแผนบราิการาวิชาการารราะจ ารททั้าการาบราิการาวิชาการาท่เท าให้เกิดราายได้และการาบราิการาวิชาการา

ท่เคณะจัดท าเพืเอสรา้าารราะโยชน์แก่ชุมชน โดยม่การารราะเมินความส าเรา็จขอาการาบราิการาวิชาการา และ

น ามาจัดท าเร นแผนเพืเอพัฒนาการาเรา่ยนการาสอนแก่นักศึกษาให้ม่รราะสบการาณ์จากสภาพจราิาและ

น ามาใชร้ราะโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่เสราา้าความพึาพอใจต่อชุมชนและสัาคมอย่าาตอ่เนืเอาและยัเายืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 - 4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการาบราิการาวิชาการารราะจ ารทท่เสอดคล้อากับความต้อาการาขอาสัาคม

และก าหนดตัวบ่าช่้วัดความส าเรา็จในราะดับแผนและโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคม

และเสนอกรารามการารราะจ าคณะเพืเอพิจาราณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน น าผลการาส าราวจรัญหาและความต้อาการา

ขอาชุมชนใน 5 พื้นท่เราับผิดชอบขอามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา มา

เร นข้อมูลในการารราะชุมเชิารฏิบัติการาในการาจัดท าแผนรฏิบัติการาด้านการาบราิการา

วิชาการา รราะจ ารท 2561 าบรราะมาณราายได้และาบแผ่นดิน เพืเอเร นการาเชืเอมโยากับ

ชุมชนและสามาราถตอบสนอาความต้อาการาขอาชุมชนสัาคม โดยก าหนดตัวช่้วัด

ความส าเรา็จและคา่เร้าหมายขอาแผนรฏิบัติด้านการาบรากิาราวชิาการา ดัาน่้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

รา้อยละขอาผู้ราับบราิการาได้ราับรราะโยชน์ตามนโยบายขอา

กราะทราวาศึกษาธิการา หราือน าความราู้ไรใช้รราะโยชน์ใน

ราอ้ยละ ≥ 70 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ช่วติรราะจ าวัน 

รา้อยละขอาโคราาการาบราิการาวิชาการาท่เน าอาค์ความราู้ และ

รราะสบการาณ์จากการาให้บราิการาวิชาการาท่เบูราณาการากับการา

เร่ายนการาสอน หราอืการาวจิัย 

ราอ้ยละ ≥ 70 

พรา้อมทั้า เสนอต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน เพืเอพิจาราณาอนุมัติในการารราะชุม คร้ัาาท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 กันยายน 

2560 และเสนออธิการาบด่อนุมัติแผนรฏิบัติด้านการาบราิการาวิชาการา รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 เมืเอวันท่เ 28 กันยายน 2560 

รายการหลักฐาน IQA3.1-1-01 ผลส าราวจรัญหาและความต้อาการาขอาชุมชนใน 5 พื้นท่เราับผิดชอบขอา

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

IQA3.1-1-02 เล่มแผนรฏิบัติด้านการาบรากิาราวชิาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 

IQA3.1-1-03 ราายาานการารราะชุมอ านวยการาวิทยาลัย คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 

กันยายน 2560 

IQA3.1-1-04 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตรา์ ราะยะ 5 รท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนรฏิบัติการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 จากท่านอธิการาบด่เมืเอ

วันท่เ 28 กันยายน 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โคราาการาบรากิาราวชิาการาแกส่ัาคมตามแผน ม่การาจัดท าแผนการาใช้รราะโยชน์จาก

การาบรากิาราวชิาการาเพืเอให้เกดิผลต่อการาพัฒนานักศึกษา ชุมชน หราอืสัาคม 

ผลการด าเนินงาน ฝ่ายาานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินจัดท าแผนการา

ใช้รราะโยชน์จากการาบรากิาราวชิาการา โดยผ่านการาพจิาราณาต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการา

อ านวยการาและได้ราับการาอนุมัติจากอธิการาบด่ และด าเนินโคราาการาบราิการาวิชาการา

ตามแผนท่เก าหนด เพืเอให้เกิดผลต่อการาพัฒนานักศึกษา ชุมชุน หราือสัาคม จ านวน 

50 โคราาการา ตามแหล่าพืน้ท่เท่เก าหนด   

ราวมทั้าทุกโคราาการาได้ม่การาน าอาค์ความราู้ในการาบราิการาวิชาการาไรใช้รราะโยชน์ต่อ

สัาคม 

รายการหลักฐาน IQA3.1-2-01 อ้าาอิา IQA3.1-1-02 เล่มแผนรฏิบัติด้านการาบราิการาวิชาการา รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 

IQA3.1-2-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาบราิการาวิชาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 50 โคราาการา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคมในข้อ 1 อย่าาน้อยต้อาม่โคราาการาท่เบราิการา

แบบให้เรล่า 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด าเนินโคราาการาบรากิาราวชิาการาแกส่ัาคม 

ตามความต้อาการาขอาชุมชน จ านวน 50 โคราาการา โดยทุกโคราาการาเร นโคราาการา

บรากิาราวชิาการาแบบให้เรล่า   

ในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ด าเนินการาเพิเม

อาค์ความราู้ ในศูนย์การาเรา่ยนราู้รฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ เราืเอา การาบราิหาราจัดการา

เคลืเอนย้านอุรกราณ์ภายในคลัาสินค้า (ราถฟอรา์คลิฟท์) เมืเอวันท่เ 26 มกราาคม 2561 

โดยม่สถานรราะกอบการาและบราิษัทท่เอยู่ในเขตพื้นท่เจัาหวัดนครารฐมเข้ารา่วมกิจกราราม

การาขยายศูนย์การาเรา่ยนราู้สู่ชุมชน เพืเอเร นการาเพิเมอาค์ความราู้ให้กับกลุ่มอุสาหกราราม

ได้เราย่นราูด้้านโลจิสติกส์เบือ้าต้น 

ราวมทั้า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยัาม่แหล่าเรา่ยนราู้ โดยเริดศูนย์การา

เรา่ยนราู้รฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ เพืเอเร นแหล่าเรา่ยนราู้ให้กับอาจาราย์ บุคลากรา 

นักศึกษา และบุคคลทัเวไร เข้ามาศึกษาเรา่ยนราู้ เพืเอเร นการาพัฒนามาตราฐานฝทมือ

แราาาานด้านโลจิสติกส์ ซึเาม่หน่วยาานภายนอกได้เข้ามาขอศึกษาดูาานเก่เยวกับศูนย์

การาเร่ายนราูร้ฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ เช่น  

1) คณะคราุศาตราอ์ุตสาหกราราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราาชมาคลกราุาเทพ 

2) มหาวิทยาลัยราาชภัฏธนบุรา่ 

3) วิทยาลัยเทคโนโลย่ทาาทะเลแห่าเอเชย่ (AMCOL) จ.ชลบุรา ่

4) สถาบันเทคโนโลย่ไทย-ญ่เรุน่ 

5) มหาวิทยาลัยราาชภัฏสุราาษฎราธ์าน่ 

6) มหาวิทยาลัยราาชภัฏล าราา 

7) วิทยาลัยเทคโนโลย่อักษราพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลย่อักษราบราิหาราธุรากิจ 

จัาหวัดชลบุรา่ 

8) สมาคมตัวแทนขนส่าสินคา้ทาาอากาศไทย (TAFFA)  

และ9) มหาวิทยาลัยราาชภัฏนคราราาชส่มา 

รายการหลักฐาน IQA3.1-3-01 อ้าาอิา IQA3.1-2-02 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาบราิการาวิชาการา 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 50 โคราาการา 

IQA3.1-3-02 สราุรหน่วยาานภายนอกท่เเข้าศึกษาดูาาน แหล่าเรา่ยนราู้ศูนย์การาเรา่ยนราู้

ห้อารฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ 

IQA3.1-3-03 เอกสาราหนัาสือราาชการาภายนอก และหนัาสือภายนอก เราืเอ ขอความ

อนุเคราาะห์เข้าศึกษาดูาาน จากหน่วยาานภายนอก 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 รราะเมินความส าเรา็จตามตัวบ่าช่้ขอาแผนและโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคม

ในข้อ 1 และน าเสนอกรารามการารราะจ าคณะ เพืเอพิจาราณา 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด าเนินการาสราุรราายาานผลการารราะเมิน

ความส าเรา็จตามตัวช่้วัดขอาแผนและโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคม ซึเาม่ผลการา

รราะเมินดัาน่้ 

1) ตัวช่้วัดความส าเรา็จและค่าเร้าหมายขอาแผนรฏิบัติด้านการาบราิการาวิชาการา 

รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 จ านวน 2 ตัวช่ว้ัด โดยม่ผลการารราะเมินดัาน่้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิ การบรรลุ 

รา้อยละขอาผู้ราับบราิการาได้ราับ

รราะโยชน์ตามนโยบายขอา

กราะทราวาศึกษาธิการา หราือน า

ความราู้ ไ ร ใ ช้รราะ โยชน์ ใน

ช่วติรราะจ าวัน 

ราอ้ยละ ≥ 70 ราอ้ยละ 100  

รา้อยละขอาโคราาการาบราิการา

วิชาการาท่เน าอาค์ความราู้ และ

ร รา ะ ส บ ก า ราณ์ จ า ก ก า รา

ให้บริาการาวิชาการาท่เบูราณาการา

กับการาเรา่ยนการาสอน หราือ

การาวจิัย 

ราอ้ยละ ≥ 70 ราอ้ยละ 100  

2) โคราาการาบราิการาวิชาการา จ านวน 50 โคราาการา ม่ผลการาด าเนินโคราาการาบราราลุ

ตามตัวช่ว้ัดทุกโคราาการา 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการาน าผลการา

รราะเมินความส าเรา็จตามตัวช่้วัดขอาแผนและโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคม 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ราอบ 6 เดือน ต่อท่เคณะกรารามการาบราิหาราาาน

วิทยาลัย คราั้ าท่เ  2 /2561 วันท่เ  24 เมษายน 2561 และ ราอบ 9 เดือน ต่อ

คณะกรารามการาบราหิาราาานวิทยาลัย คร้ัาาท่เ 3/2561 วันท่เ 20 มิถุนายน 2561 

รายการหลักฐาน IQA3.1-4-01 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาบราิหาราาานวิทยาลัย คราั้าท่เ 2/2561 

วันท่เ 24 เมษายน 2561 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติการาด้านการา

บรากิาราวชิาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 ราอบ 6 เดือน 

IQA3.1-4-02 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาบราิหาราาานวิทยาลัย คราั้าท่เ 3/2561 

วันท่เ 20 มิถุนายน 2561 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติการาด้านการา

บรากิาราวชิาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 ราอบ 9 เดือน 

IQA3.1-4-03 สราุรผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติด้านการาบราิการาวิชาการา รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  79 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการารราะเมินตามข้อ 4 มารราับรราุาแผนหราือพัฒนาการาให้บราิการาวิชาการา

สัาคม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาม่การาด าเนินการา

ติดตามผลการาจัดโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคม ให้ม่การาด าเนินจัดโคราาการา

เร นไรตามแผนท่เก าหนดไว้ คราบทั้าหมดจ านวน 50 โคราาการา  

โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้วิเคราาะห์ผลรราะเมินความสาเรา็จตามตามตัวช่้วัดขอา

แผนรฏิบัติการาด้านบรากิาราวชิาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า 1. ราอ้ยละ

ขอาผู้รัาบบรากิาราได้รัาบรราะโยชน์ตามนโยบายขอากราะทราวาศึกษาธิการา หราือน าความราู้

ไรใช้รราะโยชน์ในช่วิตรราะจ าวัน และรา้อยละขอาโคราาการาบราิการาวิชาการาท่เน าอาค์

ความราู ้และ2. รราะสบการาณ์จากการาให้บราิการาวิชาการาท่เบูราณาการากับการาเรา่ยนการา

สอน หราอืการาวจิัย วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนม่ผลการาด าเนินาานบราราลตุาม

เร้าหมายท่เก าหนด  

จากการาน าผลการารราะเมินความส าเรา็จตามตัวช่้วัดขอาแผนและโคราาการาบราิการา

วิชาการาแก่สัาคม รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ราอบ 9 เดือน เข้าท่เรราะชุม

คณะกรารามการาบราหิาราาานขอาวิทยาลัย คร้ัาาท่เ 3/2561 วันท่เ 20 มิถุนายน 2561 โดยท่เ

รราะชุมม่มติเห็นชอบ และเพืเอให้ผู้ราับบราิการาหราือชุมชนได้ราับรราะโยชน์สอดคล้อากับ

นโยบายขอากราะทราวาศึกษาธกิาราและความต้อาการาขอาชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้

ก าหนดแนวทาาการาด าเนินาาน ในรราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายขอา

มหาวิทยาลัยจะมุ่าเน้นกิจกราราม/โคราาการาเก่เยวกับการาด าเนินาานท่เอยู่ภายใต้ความ

ราว่มมือขอาชุมชนหราอืหน่วยาานภายนอก ทั้าภาคราัฐและเอกชน โดยผู้ราับบราิการาได้ราับ

รราะโยชน์ตามนโยบายขอากราะทราวาศึกษาธิการาหราือน าความราู้ไรใช้รราะโยชน์ในช่วิต

จราิา และการาก าหนดโคราาการาบราิการาวิชาการาตามยุทธศาสตรา์มหาวิทยาลัยราาชภัฏ

เพืเอพัฒนาท้อาถิเน รราะจ ารทาบรราะมาณ 2562 ซึเาจะม่การาก าหนดกิจกราราม/โคราาการา

ท่เสอดคล้อากับความต้อาการา ดัาน่้  

1. ยุทธศาสตรา์ท่เ 1 การาพัฒนาท้อาถิเน   

- โคราาการาท่เ 1 โคราาการาบูราณาการาพันธกจิสมัพันธ์ เพืเอแกร้ัญหาความยากจน

ขอารราะชาชนในท้อาถิเน 

- โคราาการาท่เ 2 โคราาการาส่าเสรามิ ความราักสามัคค่ ความมร่าะเบ่ยบวินัยเขา้ใจสิทธิ 

หน้าท่เขอาตนเอาและผู้อืเน 

2. ยุทธศาสตราท์่เ 2 การาผลิตและพัฒนาครูา 

- โคราาการาท่เ 3 โคราาการายกราะดับคุณภาพการาเร่ายนราูด้้านการาอ่านและเข่ยนและ

การาคิดวิเคราาะห์ขอานักเราย่นในราะดับการาศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3. ยุทธศาสตรา์ท่เ 3 การายกราะดับคุณภาพการาศึกษา 

- โคราาการาท่เ 4 โคราาการาสราา้าและบ่มเพาะนักศึกษาให ้“ออกตัว” (Start-up) เร น

เจา้ขอากจิการา 

4. ยุทธศาสตราท์่เ 4 การาพัฒนาราะบบบราหิาราจัดการา 

- โคราาการาท่เ 5 โคราาการาสราา้าเคราอืข่ายชุมชนราว่มกับรราะชาราัฐ 

รายการหลักฐาน IQA3.1-5-01 สราุรราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาเคราือข่ายด้านการาวิจัยและ

บรากิาราวชิาการา คร้ัาาท่เ 4/2561 วันพุธ ท่เ 16 พฤษภาคม 2561 

IQA3.1-5-02 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 1205 ลา

วันท่เ 4 พฤษภาคม 2562 เราืเอา ขอน าส่ารา่าาแบบเสนอขออนุมัติโคราาการาบราิการา

วิชาการาตามยุทธศาสตรา์มหาวิทยาลัยราาชภัฏเพืเอพัฒนาท้อาถิเน รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะม่ส่วนราว่มในการาบรากิาราวชิาการาแกส่ัาคมในราะดับสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยเข้าไรม่ส่วน

ราว่มในการาด าเนินการาโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคมขอามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวน

สุนันทาขอาสถาบัน โดยม่อาจาราย์รราะจ าขอาวิทยาลยั จ านวน 4 คน เข้าราว่มโคราาการา

บราิการาวิชาการา ในโคราาการาพัฒนาอาค์ความราู้ใหม่ในแหล่าเรา่ยนราู้ วิจัย บราิการา

วิชาการาแก่สัาคมเพืเอยกราะดับคุณภาพช่วิตขอารราะชาชนในท้อาถิเน ท่เจัดขึ้นโดยฝ่าย

บรากิาราวชิาการา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

รายการหลักฐาน IQA3.1-6-01 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาบรากิาราวชิาการา (แหล่าเราย่นราู้) โคราาการา

พัฒนาอาค์ความราู้ใหม่ในแหล่าเรา่ยนราู้ วิจัย บราิการาวิชาการาแก่สัาคมเพืเอยกราะดับ

คุณภาพช่วิตขอารราะชาชนในท้อาถิเน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยวิจัย 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบราิการาวิชาการา 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่บราิการาวิชาการาสู่ชุมชน , ช่วยเหลือชุมชน ให้ความส าคัญกับการา

บรากิาราวชิาการาสู่สัาคม 

2. ม่การาด าเนินโคราาการาบรากิาราวิชาการาแกส่ัาคม ตามความต้อาการาขอาชุมชน จ านวน 50 โคราาการา ซึเาแตล่ะ

โคราาการาเร นโคราาการาให้เรลา่ 

3. ม่แหลา่เราย่นราูห้อ้ารฏิบตัิการาด้านโลจสิติกส ์ให้บุคคลทัเวไรได้เข้ามาศึกษาาาน  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การาบูราณาการากับวิชาการาเรา่ยนการาสอนและาานวิจัยกับการาจัดโคราาการาบราิการาวิชาการาให้ม่ความ

สอดคล้อาและเร นเนื้อหาเด่ยวกัน เพืเอให้นักศึกษา ชุมชนสัาคม ได้รัาบผลรราะโยชน์จากการาจัดโคราาการาบรากิารา

วิชาการามากยิเาขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควราเพิเมาบรราะมาณทุนสนับสนุนโคราาการาบราิการาวิชาการา เพืเอส่าให้การาท าโคราาการาบราิการาวิชาการาเร นไร

ตามความต้อาการาขอาชุมชนมากยิเาขึ้น 

2. ควราสนับสนุนความรา่วมมือกับอาค์การาบราิหาราท้อาถิเนเพิเมขึ้น เพืเอให้การาด าเนินโคราาการาบราิการาวิชาการา

คราอบคลุมและเข้าถึาชุมชนอย่าาทัเวถาึ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

-  
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การาท านุบ าราุ าศิลระและวัฒนธรารามถือเร นพันธกิจส าคัญรราะการาหนึเ าขอา

สถาบันอุดมศึกษา ดัานั้น สถาบันอุดมศึกษาจึาต้อาม่ราะบบและกลไกการาด าเนินาานด้านน่้ให้เร นไร

อย่าามร่ราะสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจม่จุดเน้นเฉพาะท่เแตกต่าากันตามรราัชญา และธรารามชาติขอา

แต่ละสถาบัน และม่การาบูราณาการาเข้ากับพันธกิจอืเนๆโดยเฉพาะการาผลิตบัณฑิต ราวมทั้าม่การาจัด

กิจกรารามท่เฟื้นฟู อนุราักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพรา่ศิลระและวัฒนธรารามสรา้าาสราราค์ ส่าเสราิมภูมิรัญญา

ท้อาถิเนให้เร นราากฐานการาพัฒนาอาค์ความราูท้่เดข่ึน้ 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่าช้่ท่เ 4.1 ราะบบและกลไกการาท านุบ าราุาศลิระและวัฒนธราราม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : การาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้อาม่นโยบาย แผนาาน โคราาสรา้าา และการาบราิหาราจัดการาาานท านุ

บ าราุาศิลระและวัฒนธรารามทั้าการาอนุราักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน เผยแพรา่วัฒนธรารามไทย ภูมิรัญญาท้อาถิเนตาม

จุดเน้นขอาสถาบันอย่าามร่ราะสิทธิภาพและรราะสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 - 4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

6 - 7 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รัาบผิดชอบในการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดผู้ราับผิดชอบในการาด าเนินาานด้าน

ท านุบ าราุาศิลระวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยมอบหมายใหร้าอาคณบด่ฝา่ย

กิจการานักศึกษา เร นผู้ด าเนินาานตามค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 

402.1/2560 คณะกรารามการาด าเนินาานท านุบ าราุาศิลระวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 โดยม่หน้าท่เดัาน่้ 

1) จัดท าแผนรฏิบตัิการาด้านการาท านุบ าราุาศิลรวัฒนธราราม 

2) ด าเนิน ติดตาม ผลักดัน ราวบราวม และสราุรผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติ 

การาด้านท านุบ าราุาศิลรวัฒนธราราม 

3) ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม

ต่อผู้บราหิารา 

4) าานอืเนๆ ตามท่เคณะกรารามการาอ านวยการามอบหมาย 

รายการหลักฐาน IQA4. 1-1-01  ค าสัเ า วิทยาลัย โลจิสติ กส์และซัพพลายเชน ท่เ  402 . 1 /2560 

คณะกรารามการาด าเนินาานท านุบ าราุาศิลระวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ลา

วันท่เ 3 กรากฎาคม 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม และก าหนดตัวบ่าช่้วัดความส าเรา็จ

ตามวัตถุรราะสาคข์อาแผน ราวมทั้าจัดสราราาบรราะมาณเพืเอใหส้ามาราถด าเนินการาได้ตาม

แผน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการานักศึกษา ได้ด าเนินการาจัดท า

แผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดย

ม่วัตถุรราะสาค์ขอาแผน คือ เพืเอส่าเสราิมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากราได้ราับ

การาพัฒนาให้ม่ทัศนคติ ค่านิยม ความม่สุนทราย่์ และวัฒนธรารามท่เด่าาม และได้ก าหนด

ตัวช่ว้ัดความสาเรา็จตามวัตถุรราะสาคข์อาแผน จ านวน 1 ตัวช่ว้ัด ดัาน่้ 

1. รา้อยละขอานักศึกษาและบุคลากราม่ทัศนคติ ค่านิยม ความเชืเอสู่วิถ่ช่วิตความม่

สุนทราย่์ และวัฒนธรารามสัาคม (มค่า่เร้าหมาย ราอ้ยละ 85) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดจ านวนโคราาการาในแผนรฏิบัติการา

ด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม ท่เต้อาด าเนินการาในรทการาศึกษา 2560 จ านวน

ทั้าสิ้น 5 โคราาการา โดยได้ราับจัดสราราาบรราะมาณเพืเอด าเนินาานโคราาการา ทั้ าสิ้น 

จ านวน 120,000 บาท ซึเาแผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ได้ผ่านการาพจิาราณาเห็นชอบจากคณะกรารามการาอ านวยการา

วิทยาลัย คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 กันยายน 2560 และได้ราับการาอนุมัติจากท่าน

อธิการาบด่เมืเอวันท่เ 28 กันยายน 2560 

รายการหลักฐาน IQA4.1-2-01 ราายาานการารราะชุมอ านวยการาวิทยาลัย คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 28 

กันยายน 2560 

IQA4.1-2-02  บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตรา์ ราะยะ 5 รท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนรฏิบัติการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 จากท่านอธิการาบด่เมืเอ

วันท่เ 28 กันยายน 2560 

IQA4.1-2-03 แผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ก ากับติดตามให้ม่การาด าเนินาานตามแผนด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ม่การาก ากับและติดตามราายาานผลการา

ด าเนินาานขอาวิทยาลัยให้เร นไรตามแผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและ

วัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยม่การาราายาานผลการาด าเนินาานต่อคณะ

กรารามการาบราิหาราวิทยาลัย ในราอบ 6 และด าเนินราายาานผลต่อส านักศิลระและ

วัฒนธราราม ตามราอบราะยะเวลาท่เมหาวิทยาลัยก าหนด  

ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินาานจัดโคราาการา

ตามแผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

คราบทั้าหมด 5 โคราาการา  

พราอ้มทั้า ม่การาราายาานผลการาด าเนินโคราาการาและรราะเมินราะดับความพึาพอใจขอา

ผู้เข้ารา่วมกิจกรารามการาท านุบ าราุาศิลรวัฒนธรารามตามแผนรฏิบัติการาด้านท านุบาราุา

ศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

รายการหลักฐาน IQA4.1-3-01 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและ

วัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA4.1-3-02 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาบราิหาราวิทยาลัย คราั้าท่เ 2/2561 เมืเอ

วันอัาคาราท่เ 24 เมษายน 2561 

IQA4.1-3-03 บันทึกข้อความ เรืาเอา ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติ

การาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 (ราอบ 12 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 รราะเมินความส าเรา็จตามตัวบ่าช่้ท่เวัดความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาคข์อาแผน 

ด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาส าราวจจากบุคลากราและนักศึกษา 

โดยการารราะเมินความส าเร็าจตามวัตถุรราะสาคข์อาแผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระ

และวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ตามวัตถุรราะสาค์ขอาแผน คือ เพืเอส่าเสราิม

และสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากราได้ราับการาพัฒนาให้ม่ทัศนคติ ค่านิยม ความม่

สุนทราย่์ และวัฒนธรารามท่เด่าาม 

โดยได้รราะเมินผลตัวช่้วัดความส าเรา็จตามวัตถุรราะสาค์ขอาแผนรฏิบัติการาด้านการา

ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ม่ผลดัาน่้ 

ตัวช่ว้ัด คา่เร้าหมาย ผลการาด าเนนิาาน การาบราราลุ 

รา้ อ ย ล ะ ข อ า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ

บุคลากราม่ทั ศนคติ  ค่ านิ ยม 

ความม่สุนทราย่์ และวัฒนธรารามท่เ

ด่าาม 

ราอ้ยละ 85 ราอ้ย 94  

 

รายการหลักฐาน IQA4.1-4-01 อ้าาอิา IQA4.1-3-01 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านท านุ

บ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการารราะเมินไรรราับรราุาแผนหราือกิจกรารามด้านท านุบ าราุาศิลระและ

วัฒนธราราม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่าย

กจิการานักศึกษา ได้วิเคราาะห์ผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุา

ศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เพืเอราายาานผลการาด าเนินาานตาม

แผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

พลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 และสราุรผลตามตัวบ่าช่้ท่เวัดความส าเรา็จตาม

วัตถุรราะสาคข์อาแผน ราวมทั้าผลการาด าเนินาานโคราาการาตามแผนรฏิบัติการาด้านการา

ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม โดยผลการาด าเนินาานโคราาการา ดัาน่้ 

ล าดับ โคราาการา วัตถุรราะสาค ์
ผลการา

ด าเนินาาน 

ผลการา

บราราลุ 

1 โ ค รา า ก า รา อ บ รา ม

คุณธรารามจราิ ยธ ราราม 

ร รา ะ จ า รท ก า ราศึ กษ า 

2560 

1) เพืเอรลูกจติส านึกและ

ส่ า เ ส ราิ ม คุ ณ ธ รา รา ม

จ ราิ ย ธ รา รา ม พั ฒ น า

รา ะ เ บ่ ย บ วิ นั ย ใ ห้ กั บ

นักศึกษา 

2) เพืเอเสราิมสรา้าาทักษะ

ในการาด าราาช่วิตให้กับ

นักศึกษา 

3 )  เ พืเ อ ร ลู ก ฝั า ใ ห้

นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจ

ให้ด่าาม ม่ราะเบ่ยบวินัย 

ม่ความกตัญญูกตเวท่ ม่

สัมมนาคาราวะและรราัา

รราุาพฤติกรารามตนเอาได้

อย่าาถูกต้อา 

4.88  

2 โ ค รา า ก า รา จิ ต อ า ส า

กจิกรารามเพืเอสัาคม 

1) เพืเอรลูกจติส านึกและ

ส่ า เ ส ราิ ม คุ ณ ธ รา รา ม

จ ราิ ย ธ รา รา ม พั ฒ น า

รา ะ เ บ่ ย บ วิ นั ย ใ ห้ กั บ

นักศึกษา 

2) เพืเอเสราิมสรา้าาทักษะ

ในการาด าราาช่วิตให้กับ

นักศึกษา 

3 )  เ พืเ อ ร ลู ก ฝั า ใ ห้

นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจ

ให้ด่าาม ม่ราะเบ่ยบวินัย 

ม่ความกตัญญูกตเวท่ ม่

4.85  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

สัมมนาคาราวะและรราัา

รราุาพฤติกรารามตนเอาได้

อย่าาถูกต้อา 

3 โ คราากา ราท าบุญตั ก

บาตราวันขึ้นรทใหม่สืบ

ส า น วั ฒ น ธ รา รา ม

ร รา ะ เ พ ณ่ ไ ท ย 

วิ ทย าลั ย โ ลจิ สติ กส์

และซัพพลายเชน 

1) เพืเอเร นการาอนุราักษ์

วัฒนธรารามรราะเพณ่วัน

ขึน้รทใหมใ่ห้คาอยู่กับ

สัาคมไทยตลอดไร 

2) เพืเอเร นการาส่าเสรามิ

และจัดกจิกรารามให้

บุคลากราในหน่วยาาน 

นักศึกษา ได้มส่่วนรา่วม

พบระ สราา้า

ความสัมพนัธ์อนัดต่่อกัน

อย่าาใกล้ชดิ 

3) เพืเอส่าเสรามิความราู ้

ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรารามรราะเพณ ่

4) เพืเอใหน้ักศึกษาและ

บุคลากราเห็น

ความส าคัญขอาการาสืบ

สาน อนุราักษ์ 

ขนบธรารามเน่ยมรราะเพณ่ 

และสืบทอดความเร น

แบบอย่าาท่เด่ตอ่สาัคม 

4.60  

4 โคราาการาวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

สืบสานรราะเพณ่ไทย 

อ นุ ราั ก ษ์ วั ฒ น ธ รา รา ม

พืน้บ้านวันสากราานต์ 

1) เพืเอเร นการาอนุราักษ์

วัฒนธรารามรราะเพณ่วัน

ขึ้ นรท ใหม่ ให้ คาอยู่ กั บ

สัาคมไทยตลอดไร 

2) เพืเอเร นการาส่าเสราิม

แ ล ะ จั ด กิ จ ก รา รา ม ใ ห้

บุคลากราในหน่วยาาน 

นักศึกษา ได้ม่ส่วนรา่วม

4.86  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

พ บ ร ะ  ส รา้ า า

ความสัมพันธ์อันด่ตอ่กัน

อ ย่ า า ใ ก ล้ ชิ ด 

3) เพืเอส่าเสราิมความราู ้

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ใ น

วัฒนธรารามรราะเพณ่ 

4) เพืเอให้นักศึกษาและ

บุ ค ล า ก รา เ ห็ น

ความส าคัญขอาการาสืบ

ส า น  อ นุ ราั ก ษ์ 

ขนบธรารามเน่ยมรราะเพณ่ 

และสืบทอดความเร น

แบบอย่าาท่เด่ต่อสัาคม 

5 โ ค รา า ก า รา ไ ห ว้ ค ราู 

ร รา ะ จ า รท ก า ราศึ กษ า 

2560 

1) เพืเอเร นการาอนุราักษ์

วัฒนธรารามรราะเพณ่ให้

ค า อ ยู่ กั บ สั า ค ม ไ ท ย

ตลอดไร 

2) เพืเอเร นการาส่าเสราิม

แ ล ะ จั ด กิ จ ก รา รา ม ใ ห้

บุคลากราในหน่วยาาน 

นักศึกษา ได้ม่ส่วนรา่วม

พ บ ร ะ  ส รา้ า า

ความสัมพันธ์อันด่ตอ่กัน

อย่าาใกล้ชดิ 

3) เพืเอส่าเสราิมความราู ้

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ใ น

วัฒนธรารามรราะเพณ่ 

4) เพืเอให้นักศึกษาและ

บุ ค ล า ก รา เ ห็ น

ความส าคัญขอาการาสืบ

ส า น  อ นุ ราั ก ษ์ 

ขนบธรารามเน่ยมรราะเพณ่ 

4.85  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

และสืบทอดความเร น

แบบอย่าาท่เด่ต่อสัาคม 

ฝ่ายกิจการานักศึกษา ด าเนินการาน าผลการาด าเนินาานตามแผนแผนรฏิบัติการาด้าน

ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เสนอต่อท่เรราะชุม

คณะกรารามการาบราิหาราวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพพลายเชน เมืเอคราั้าท่เ 5/2561 เมืเอ

วันวันอัาคาราท่เ 24 เมษายน 2561 เพืเอราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนรฏิบัติการา

ด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 

โดยฝ่ายกจิการานักศึกษา น าขอาผลการาด าเนินาานในรทการาศึกษา 2560 เพืเอน ามา

รราับรราุากิจกรารามขอาแผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม และก าหนด

เร นแนวทาาในการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

รทการาศึกษา 2561 โดยการาก าหนดกิจกราราม/โคราาการาให้สอดคล้อากับด้านท านุบ าราุา

ศิลระและวัฒนธรารามตามแผนรฏิบัติการาด้านการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม ราะยะ 

5 รท (2559 – 2563) เพืเอตอบสนอาและสอดคล้อากับด าเนินาานท านุบ าราุาศิลระและ

วัฒนธรารามอย่าาต่อ 

รายการหลักฐาน IQA4.1-5-01 อ้าาอิา IQA4.1-3-01 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านท านุ

บ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA4.1-5-02 IQA4.1-3-02 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาบราหิาราวิทยาลัย คราั้าท่เ 

2/2561 เมืเอวันอัาคาราท่เ 24 เมษายน 2561 

IQA4.1-5-03 รา่าา แผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารท

การาศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพรา่กิจกรารามหราือการาบราิการาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธรารามต่อ

สาธาราณชน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการาจัดกิจกรารามโคราาการาตาม

แผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยม่

การาเผยแพรา่กิจกรารามการาบราิการาด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธรารามต่อสาธาราณชน 

ทั้าภายในและภายนอก ผ่านช่อาทาาต่าาๆ ขอาวิทยาลัย ดัาน่้ 

1 )  สืเ อ อ อน ไ ลน์  : เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ า วิ ท ย าลั ย โ ล จิ ส ติ กส์ แ ล ะซั พพลาย เ ช น 

www.cls.ssru.ac.th และ Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2) สืเอรราะชาสัมพันธ์ เชน่ ร้ายรราะชาสัมพันธ์หราอืบอราด์รราะชาสัมพันธ์ขอาวิทยาลัย 

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

IQA4.1-6-02 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA4.1-6-03 บอรา์ดรราะชาสัมพันธ์ขอาวิทยาลัยโลติสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหราือสรา้าามาตราฐานด้านศิลระและวัฒนธรารามซึเาเร นท่เยอมราับใน

ราะดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน - 

รายการหลักฐาน - 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยกิจการานักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการานักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริาหารา บุคลากรา และนักศึกษาขอาวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญในการาจัดกจิกราราม

ด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยควราด าเนินการาสนบัสนุนการาก าหนดหราอืสราา้ามาตราฐานด้านศิลระและวัฒนธราราม ซึเาเร นท่เยอมราับ

ในราะดับชาต ิ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

-  
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องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้อาให้ความส าคัญกับการาบราิหาราจัดการาโดยม่สภามหาวิทยาลัยท า

หน้าท่เในการาก ากับดูแลการาท าาานขอาสถาบันให้ม่รราะสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้อาบราิหารา

จัดการาดา้นตา่า ๆ ให้ม่คุณภาพ เชน่ทราัพยากราบุคคล ราะบบฐานข้อมูลการาบราิหาราความเส่เยาการาบราิหารา

การาเรล่เยนแรลา การาบราิหาราทราัพยากราทั้าหมด ฯลฯ เพืเอสัมฤทธิผลตามเร้าหมายท่เก าหนดไว้ โดยใช้        

หลักธรารามาภบิาล (Good Governance) 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่าช้่ท่เ 5.1  การาบราิหาราขอาคณะเพืเอการาก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

       กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ขอาคณะ 

ตัวบ่าช้่ท่เ 5.2 ราะบบก ากับการารราะกันคุณภาพหลักสูตรา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : การาบราิหาราขอาคณะเพืเอการาก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ขอาคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาม่พันธกิจหลัก คือ การาเรา่ยนการาสอน การาวิจัย การาบราิการาทาา

วิชาการาแกส่ัาคมและการาท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม ในการาด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา

จ าเร นตอ้าด าเนินาานผ่านคณะดัานั้น คณะตอ้ามก่าราพัฒนาแผนเพืเอก าหนดทิศทาาการาพัฒนาและการา

ด าเนินาานขอาคณะให้สอดคล้อากับเร้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนม่การาบราิหาราทั้าด้านบุคลากรา 

การาเาิน ความเส่เยาและการารราะกันคุณภาพการาศึกษาเพืเอสนับสนุนการาด าเนินาานตามพันธกิจหลักให้

บราราลุตามเร้าหมายท่เก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 - 4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการาวเิคราาะห์ SWOT โดยเชืเอมโยากับวสิัยทัศน์ขอา 

คณะและสอดคล้อากับวิสัยทัศน์ขอาคณะ สถาบัน ราวมทั้าสอดคล้อากับกลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ขอาคณะ และพัฒนาไรสูjแผนกลยุทธ์ทาาการาเาินและ  แผนรฏิบัติการา

รราะจ ารทตามกราอบเวลาเพืเอให้บราราลุผลตามตัวบ่าช่้และเร้าหมายขอาแผนกลยุทธ์และ

เสนอผู้บราหิาราราะดับสถาบันเพืเอพิจาราณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาทบทวนแผนยุทธศาสตรา์และ

แผนรฏิบัติการา เพืเอให้สอดคล้อากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รราะเด็นยุทธศาสตรา ์

เร้ารราะสาค์ ขอามหาวิทยาลัย และรราับทิศทาาการาพัฒนาวิทยลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน ให้สามาราถราอาราับกับความต้อาการาขอาตลาดแราาาาน ผู้ราับบราิการาและผู้

ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดยการาแต่าตั้าคณะกรารามการาจัดท าแผนยุทธศาสตรา ์และแผนรฏิบัติ

การารราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ดัาน่้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรารามการาจัดท าแผนยุทธศาสตรา์ ได้ม่การาวิเคราาะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกอาค์กราเพืเอทราาบถึาจุดแข็า จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขอา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการาวิเคราาะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

จากรราะเด็นรัจจัยท่เม่ผลกราะทบต่อการาด าเนินาานขอาวิโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สราุรรัจจัยแต่ละด้าน ผลการาวเิคราาะห์ต าแหน่ายุทธศาสตราข์อาวิทยาลัยฯให้สอดคล้อา

กับมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดท าแผนยุทธศาสตรา์ ราะยะ 5 รท 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนรฏิบัติการารราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 เพืเอก าหนด

กราอบทิศทาาการาพัฒนาวิทยาลัยให้บราราลุผลส าเรา็จตามเร้าหมาย วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาก าหนดวิสัยทัศน์ จุดรราะสาค์ พันธกิจ ภารากิจหลัก 

เสาหลัก วัฒนธราราม อัตลักษณ ์เอกลักษณ ์คา่นิยม  

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดท าแผนรฏิบัติการาด้านต่าาๆ 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 และรราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 18 แผน โดยม่

ราอาคณบด่ฝา่ยต่าาๆ เร นผู้ก ากับดูแล  

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาทบทวนแผนกลยุทธ์ทาาการาเาิน 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ณ สิาหาคม 2560 

5. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่การาเผยแพรา่แผนยุทธศาสตรา์ และ

แผนรฏิบัติการาด้านต่าาๆ ให้กับบุคลากราวิทยาลัยฯ ได้ราับทราาบ และเผยแพรา่ข้อมูลลา

ในเว็บไซต์วทิยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th 

6. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตรา์ และแผนรฏิบัติ

การาด้านต่าาๆ รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่านการาพิจาราณาเห็นชอบจาก

คณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 กันยายน 2560 และ

ได้รัาบการาอนุมัติจากทา่นอธิการาบด่เมืเอวันท่เ 28 กันยายน 2560 

ทั้าน่ ้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ม่การาถา่ยทอดแผนรฏิบัติการารราะจ ารท 

ลาสู่ราะดับบุคคลเพืเอน าไรสู่การารฏิบัติ ม่การาติดตามความก้าวหน้าผลการารฏิบัติ

ราาชการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 เร นรราะจ าทุกเดือน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-1-01 ค าสัเาแต่าตั้าคณะกรารามการาจัดท าแผนยุทธศาสตรา์ และแผนรฏิบัติการา

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-1-02 ผลการาวเิคราาะห์ SWOT ในเล่มแผนยุทธศาสตรา์ ราะยะ 5 รท (พ.ศ. 2560 

– 2564) และแผนรฏิบัติการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-1-03 แผนกลยุทธ์ทาาการาเาิน รทาบรราะมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน

รราับรรุาา ณ สิาหาคม 2560) 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.1-1-04 ราายาานการารราะชุมอ านวยการาวิทยาลัย คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 

กันยายน 2560 

IQA5.1-1-05 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตรา์ ราะยะ 5 รท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนรฏิบัติการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 จากท่านอธิการาบด่เมืเอ

วันท่เ 28 กันยายน 2560 

IQA5.1-1-06 เอกสาราค าราับราอาการารฏิบัติราาชการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ราะหว่าาอธิการาบด่กับคณบด่ 

IQA5.1-1-07 เอกสาราแสดาช่อาทาาการาเผยแพรา่ เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-1-08 ราายาานผลการารฏิบัติราาชการาตามค าราับราอาการารฏิบัติราาชการา รราะจ ารท

าบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (ราอบ 9 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ด าเนินการาวิเคราาะห์ข้อมูลทาาการาเาินท่เรราะกอบไรด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตรา สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพืเอพัฒนานักศึกษา อาจาราย์ บุคลากรา  การาจัดการาเรา่ยน

การาสอน อย่าาต่อเนืเอา เพืเอวิ เคราาะห์ความคุ้มค่าขอาการาบราิหาราหลักสูตรา 

รราะสิทธิภาพ รราะสิทธิผลในการาผลิตบัณฑติ และโอกาสในการาแขา่ขัน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพืเอ

ใช้เร นข้อมูลสาราสนเทศผลการาด าเนินาานให้กับผู้บราิหาราทุกราะดับใช้วัดผลสัมฤทธิ์ขอา

การาด าเนินาาน และท าให้ทราาบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในราอบรทท่เผ่านมา สามาราถน า

ข้อมูลท่เได้ไรพิจาราณารราับรราุากราะบวนการาเพิเมรราะสิทธิภาพในการาท าาาน หราือ

กิจกรารามในการารฏิบัติาานเพืเอลดกิจกรารามท่เไม่ก่อให้เกิดคุณค่า โดยม่การาด าเนินาาน

ดัาน่้ 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่าบุคลากราเข้ารา่วมอบรามการาค านวณค่า 

FTES และการาค านวณต้นทุนต่อหน่วย กับกอานโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราาชภัฏ

สวนสุนันทา วันท่เ 21 ม่นาคม 2561 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดท าค าสัเาแต่าตั้าคณะกรารามการาการาจัดท า

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตขอาหน่วยาาน รราะจ ารทาบรราะมาณ 2560 

3.  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาราายาานผลการาค านวณต้นทุนต่อ

หน่วยขอาทุกหลักสูตรา ท่เรราะกอบด้วยสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพืเอพัฒนานักศึกษา อาจาราย์

บุคลากรา การาจัดการา เรา่ยนการาสอน และได้ผ่านการาพิจาราณาเห็นชอบจาก

คณะกรารามการาบราิหาราาานวิทยาลัย คราั้าท่เ 3/2561 วันท่เ 20 มิถุนายน 2561 โดย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ท าการาวิเคราาะห์ความคุ้มค่าขอาหลักสูตรา ท่เ

จัดการาเร่ายนการาสอนในราะดับรราญิญาตราแ่ละราะดับบัณฑติศึกษา รราะจ ารทาบรราะมาณ 
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พ.ศ. 2560 ทั้าหมด 5 หลักสูตรา จ าแนกเร นราะดับรราิญญาตรา่ จ านวน 3 หลักสูตรา 

และ ราะดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตรา ต้นทุนราวมในการาผลิตบัณฑิตขอา

วิทยาลัยเท่ากับ 106,366,250.59 บาท ม่นักศึกษาทั้าสิ้น 3,229 คน โดยม่ต้นทุนต่อ

หน่วย (คน) 32,789.18 บาท ม่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 2,679.59 และม่

ต้นทุนต่อหน่วย (FTES) 39,512.11 บาท เมืเอพิจาราณาเร นราายหลักสูตราโดย

เรร่ายบเท่ยบต้นทุนต่อหน่วย (FTES) ซึเาเร นภาราะาานจราาิขอาหลักสูตรา พบว่า หลักสูตรา

ท่เม่ต้นทุนต่อหน่วยมากท่เสุดใน 3 อันดับแราก ได้แก่ สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน (ร.เอก) (192,081.17) ราอาลามา สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรานานาชาติ) (152,799.47 บาท บาท)  สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน (ร.โท) (109,898.24) สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ (40,613.90 บาท) 

ตามล าดับ และสาขาวิชาการาจัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ (37,944.59) บาท) 

เมืเอพิจาราณาถึาความคุ้มค่าขอาการาผลิตบัณฑิตขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน จ านวน 3 หลักสูตรา 5 สาขาวิชา โดยใช้ความสัมพันธ์ขอาก าไรา (profit) 

ต้นทุน (cost) รราิมาณ (quantity) และราายราับ (revenue) ในภาพราวมจุดคุ้มทุนขอา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เได้จากการาค านวณต้อาม่นักศึกษาจ านวนทั้าสิ้น 

2,021 คน แต่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนม่นักศึกษาจราิา จ านวน 3,229 คน 

ซึเามากกว่าจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 1,208 คน คิดเร นรา้อยละ 59.77 ถือ

ภาพราวมม่ความคุม้คา่ต่อการาบราหิาราจัดการาหลักสูตรา และม่บาาหลักสูตราท่เไม่คุ้มค่า (1 

หลักสูตรา จากทัา้หมด 3 หลักสูตรา) 

รายการหลักฐาน IQA5.1-2-01 หนัาสือตอบราับเข้าราว่มการาอบรามการาค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

IQA5.1-2-02 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ท่เ 80/2561 ลานามเมืเอวันท่เ 30 

มกราาคม 2561 เราืเอา แต่าตั้าคณะกรารามการาจัดท าต้นทุนต่อหน่วย รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2560 

IQA5.1-2-03 ราายาานการาวิเคราาะห์ข้อมูลทาาการาเาิน รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ.

2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินาานตามแผนบราิหาราความเส่เยา ท่เเร นผลจากการาวิเคราาะห์และราะบุรัจจัย

เส่เยาท่เเกิดจากรัจจัยภายนอก หราือรัจจัยท่เไม่สามาราถควบคุมได้ท่เส่าผลต่ อการา

ด าเนินาานตามพันธกจิขอาคณะและให้ราะดับความเส่เยาลดลาจากเดิม 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึาได้ม่การาจัดท าแผนบราิหาราความเส่เยา และ

แผนการาควบคุมภายใน รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 เพืเอให้ผลการาด าเนินาานขอา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เร นไรตามเร้ารราะสาค์และเร้าหมายตาม

ยุทธศาสตรา์ท่เวาาไว้ ม่ราะบบในการาติดตามตราวจสอบผลการาด าเนินการาบราิหาราความ
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เส่เยาและเฝ้าราะวัาความเส่เยาใหม่ท่เอาจเกิดขึ้น  และเพืเอให้เกิดการาราับราู้ ตราะหนัก และ

เข้าใจถาึความเส่เยาด้านต่าาๆ ท่เจะเกดิขึน้ และสามาราถหาวิธ่การาจัดการากับความเส่เยา

เพืเอร้อากันหราือลดความเส่เยาให้อยู่ราะดับท่เยอมราับได้ และเพืเอให้เกิดความมัเนใจว่า

การาด าเนินาานจะบราราลุผลส าเรา็จตามวัตถุรราะสาคท์่เวาาไว้ โดยน ารัญหาและอุรสราราค

ขอาการาด าเนินการาตามโคราาการา ซึเาสัญญาณบ่าช่้อันจะน าไรสู่ความเส่เยาท่เโคราาการา

ไม่รราะสบความส าเรา็จ ดูทั้ารัจจัยภายใน และรัจจัยภายนอกเร นส่วนรราะกอบในการา

ด าเนินการาวิเคราาะห์  

1. วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้วเิคราาะห์ความเส่เยา รราะจ ารทาบรราะมาณ 

พ.ศ. 2561 ในด้านต่าาๆ ได้แก ่ 

1) ความเส่เยาด้านกลยุทธ์  

2) ความเส่เยาด้านการารฏิบัติาาน  

3) ความเส่เยาด้านทราัพยากรา (การาเาิน าบรราะมาณ ราะบบเทคโนโลย่สาราสนเทศ 

อาคาราสถานท่เ)   

4) ความเส่เยาด้านนโยบาย กฎหมาย ราะเบ่ยบ ข้อบัาคับ  

และ 5) ด้านการารฏิบัติาานท่เอาจเกิดจากผลรราะโยชน์ทับซ้อน  

โดยผลการารราะเมินม่ความเส่เยาท่เต้อาน ามาบราิหาราจัดการาความเส่เยา จ านวน 3 

ความเส่เยา ได้แก ่ 

1. ด้านกลยุทธ์ การาเรล่เยนแรลาขอาสภาพแวดล้อมภายนอกม่ผลต่อการาก าหนด

ยุทธศาสตราแ์ละกลยทุธ์ท่เไม่ตอบสนอา สถานะขอาความเส่เยากอ่นการาควบคุม คะแนน

ความเส่เยา 16 อยู่ในราะดับความเส่เยาสูา ซึเาจากการาบราิหาความเส่เยา การาด าเนินาาน

ขอาวิทยาลัยฯ ได้ม่การาวิเคราาะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาค์กราเพืเอทราาบ

ถาึจุดแข็า จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดย

ใช้หลักการาวิเคราาะห์ SWOT (SWOT Analysis) จากรราะเด็นรัจจัยท่เม่ผลกราะทบต่อการา

ด าเนินาานขอาวิโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สราุรรัจจัยแต่ละด้าน ผลการาวิเคราาะห์

ต าแหน่ายุทธศาสตรา์ขอาวิทยาลัยฯให้สอดคล้อากับมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

ท าให้ความเส่เยาลดลา คะแนนความเส่เยา 9 อยู่ในราะดับความเส่เยารานกลาา 

2. ด้านการารฏิบัติาาน จ านวนนักศึกษาไม่เร นไรตามแผนราับท่เรราะมาณการาไว้

สถานะขอาความเส่เยาก่อนการาควบคุม คะแนนความเส่เยา 15 อยู่ในราะดับความเส่เยา

สูา ซึเาจากการาบราหิาความเส่เยา การาด าเนินาานขอาวทิยาลัยฯ ได้ม่การาวเิคราาะห์สาเหตุ

ขอาจ านวนนักศึกษาท่เไม่เร นไรตามแผนราับนักศึกษาอาจเร นเพราาะเกิดจาการา

รราะชาสัมพันธ์ไม่ทัเวถึา ดัานั้นวิทยาลัยจึาวาาแผนการารราะชาสัมพันธ์ให้คลอบคุมทุก

ภาคขอารราะเทศไทย เช่น การาแนะแนวนักเราย่นมันธยมศึกษารทท่เ 6 การาสราา้าเคราือข่าย
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กับคราูแนะแนว และการาเพิเมช่อาทาารราะชาสัมพันธ์ผ่านสืเอออนไลน์ ได้แก่ Facebook, 

www.cls.ac.th, ไลน์, โรรา์เตอรา์, ใบรลิว, ข้อความ จึาท าให้ความเส่เยาลดลา คะแนน

ความเส่เยา 6 อยู่ในราะดับความเส่เยารานกลาา 

3. ด้านทราัพยากรา (การาเาิน าบรราะมาณ ราะบบเทคโนโลย่สาราสนเทศ อาคารา

สถานท่เ) การาเกิดอัคค่ภัย  สถานะขอาความเส่เยาก่อนการาควบคุม คะแนนความเส่เยา 

10 อยู่ในราะดับความเส่เยาสูา ซึเาจากการาบราหิาความเส่เยา การาด าเนินาานขอาวิทยาลัย

ฯ ได้จัดกิจกรารามอบรามอัคค่ภัยให้กลับบุคลากรา นักศึกษาขอาวิทยาลัยฯ เพืเอเตรา่ยม

ความพรา้อมหากเกิดสถานการาณ์จราิา จึาท าให้ความเส่เยาลดลา คะแนนความเส่เยา 8 

อยู่ในราะดับความเส่เยารานกลาา 

โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาสืเอสาราแผนบราิหาราความเส่เยา 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ให้บุคลากราในหน่วยาานราับทราาบ และเผยแพรา่ข้อมูล

ลาในเว็บไซต์วทิยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th 

ราวมทั้า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผน

บราหิาราความเส่เยา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกอานโยบายและแผน ทุกไตรา

มาส 

จากการาด าเนินาานบราิหาราความเส่เยา ทั้ า 3 ด้านขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน พบว่า ความเส่เยาแต่ละด้านได้ลดลา 

รายการหลักฐาน IQA5.1-3-01 เล่มแผนบราิหาราความเส่เยาและแผนการาควบคุมภายในรราะจ ารท

าบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-3-02 เว็บไซต์วทิยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-3-03 บันทึกข้อความลาวันท่เ 3 มกราาคม 2561 เราืเอาขอน าส่าราายาานผลการา

ด าเนินาานตามแผนบราิหาราความเส่เยา ราอบ 3 เดือน 

IQA5.1-3-04 บันทึกข้อความลาวันท่เ 26 ม่นาคม 2561 เราืเอาขอน าส่าราายาานผลการา

ด าเนินาานตามแผนบราิหาราความเส่เยา ไตรามาส 3 (ราอบ 6 เดือน)  

IQA5.1-3-05 บันทึกข้อความลาวันท่เ 3 กรากฎาคม 2561 เรืาเอาขอน าส่าราายาานผลการา

ด าเนินาานตามแผนบราิหาราความเส่เยา ไตรามาส 3 (ราอบ 9 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บราิหาราาานด้วยหลักธรารามาภิบาลอย่าาคราบถ้วนทั้า 10 รราะการาท่เอธิบายการา

ด าเนินาานอย่าาชัดเจน 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน ผู้บริาหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้หลักธรารามาภิบาล 10 รราะการา 

เร นหลักบริาหาราจัดการาตามนโยบายท่เก าหนด โดยม่ตัวอย่าาผลการาด าเนินาานดัาน่้ 

1. หลักรราะสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ได้ราับการาถ่ายทอดตัวช่้วัดการารฏิบัติราาชการาจากราะดับมหาวิทยาลัยสู่ราะดับ

วิทยาลัย จากนั้นด าเนินการาถ่ายทอดสู่ราายบุคคล โดยวิทยาลัยได้ราับการาถ่ายทอด

ตัวช่้วัดการารฏิบัติราาชการา ม่จ านวนตัวช่้วัดทั้าหมด 50 ตัวช่้วัด ภายใต้รราะเด็น

ยุทธศาสตรา ์ทั้า 4 ยุทธศาสตรา์ รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 และม่การาจัดท าค าราับราอา

การารฏิบัติราาชการาราะหว่าาอธิการาบด่กับคณบด่ ราะหว่าาคณบด่สู่ราายบุคคล  

โดยวิทยาลัยม่การาด า เนินการาติดตามผลการารฏิบัติราาชการา และราายาาน

ความก้าวหน้าผลการารฏิบัติราาชการาตามค าราับราอาการารฏิบัติราาชการาตามตัวช่้วัดท่เ

ได้ราับมอบหมาย พรา้อมทั้าราายาานผลให้ผู้บราิหาราทราาบ และราายาานผลต่อหน่วยาาน

เจ้าภาพมหาวิทยาลัย รราะจ าทุกเดือน เพืเอเร นการาก ากับติดตามและผลักดันการา

รฏิบัติราาชการาให้บราราลุเร้าหมาย ซึเาจากการาด าเนินาานและการาก ากับติดตาม 

ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยม่การาน าผลท่เได้จากการารราะเมินมารราับรราุาการาท าาานให้ด่ขึ้น

อย่าาต่อเน่เอา ส่าผลให้วิทยาลัยฯ ม่ผลราายาานความก้าวหน้าผลการารฏิบัติราาชการา 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (ราอบ 9 เดือน ราะหว่าาเดือนตุลาคม 2561 – เดือน

มิถุนายน 2561)  พบว่า ราายาานความก้าวหน้าผลการารฏิบัติราาชการาตามค าราับราอา

การารฏิบัติราาชการา ผลการาด าเนินาานภาพราวมเท่ากับ 3.5713 อยู่ในราะดับด่เย่เยม 

2. หลักรราะสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ให้ความส าคัญในการาบราิหาราจัดการาเพืเอรราะหยัดต้นทุน แราาาาน และตอบสนอาต่อ

ความต้อาการาขอาผู้รัาบบรากิาราและผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยขอาวิทยาลัย พราอ้มทั้าด าเนินาาน

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยน าราะบบสาราสนเทศมาใช้เพืเอการาบราิหาราจัดการา อาทิ

เช่น ราะบบ e-office ท่เน ามาใช้าานส าหราับการาด าเนินาานด้านาานสาราบราราณต่าาๆ ด้าน

าานข่าวรราะชาสัมพันธ์ ด้านาานนัดหมายการารราะชุม ด้านาานราะบบการาจอาห้อา

รราะชุม และราะบบการาจอาราถยนต์ , ราะบบ ERP ท่เน ามาใช้าานส าหราับการาด าเนินาาน

ด้านการาบราหิาราาานาบรราะมาณ ด้านการาเบิกจ่าย ด้านการารราะเมินผลการารฏิบัติาาน 

และ E-mail ส าหราับบุคลากรามหาวิทยาลัย เพืเอความราวดเรา็วคล่อาตัวและการาลดการา

ใช้าานกราะดาษ นอกจากน่้วิทยาลัยยัาม่จุดให้บราิการา แบบ One Stop Service โดยเร น

จุดให้บราิการาแบบเบ็ดเสรา็จในจุดเด่ยว เพืเอเร นการาสรา้าาความพึาพอใจให้กับ

ผู้รัาบบรากิารา เร นต้น 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดตั้าศูนย์การาเรา่ยนราู้ห้อารฏิบัติการาด้าน 

โลจิสติกส์ เพืเอเร นแหล่าเราย่นราูใ้ห้กับอาจาราย์ บุคลากรา นักศึกษา และบุคคลทัเวไร เข้า
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มาศึกษาเรา่ยนราู้กราะบวนการาาานด้านโลจิสติกส์ เพืเอให้ทุกสาขาได้เข้าใช้ในการาฝึก

รฏิบัติ เพืเอเร นการาพัฒนามาตราฐานฝทมือแราาาานด้านโลจิสติกส์ ราวมทั้าวิทยาลัยได้

ร่าวมกับกรามพัฒนาฝทมือแราาาานเริดเร นศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝทมือแราาาานด้าน 

โลจิสติกส์ เพืเอให้นักศึกษาและบุคคลทัเวไรได้เข้าสมัคราสอบ เพืเอพัฒนาฝทมือแราาาาน 

ให้ม่ความราู้ ความสามาราถ และทักษะฝทมือท่เสูาขึ้น ซึเานักศึกษาและบุคคลทัเวไร

สามาราถน าใบรราะกาศผ่านการาทดสอบมาตราฐานฝทมือแราาาานแห่าชาติไรยืเนเพืเอสมัครา

เข้าท าาานในสถานรราะกอบการาณ์ได้ 

3. หลักการาตอบสนอา (Responsiveness) ผู้บราิหาราขอาวิทยลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ม่การาด าเนินการาเริดราับข้อรา้อาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาหราือ 

ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย เพืเอน าข้อรา้อาและข้อเสนอแนะมาเข้ากราะบวนการาการาจัดการาข้อ

รา้อาเรา่ยนขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ราวมทั้าได้ม่การาส าราวจความพึา

พอใจเรืาเอาความเชืเอมัเนและไว้วาาใจขอาบุคลากรา/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการาด าเนินการา

ตามภารากิจขอาหน่วยาาน เพืเอน าผลมารราับรราุาและพัฒนาเพืเอตอบสนอาความ

ต้อาการาขอานักศึกษาหราือผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย และเพืเอสรา้าาความพึาพอใจขอา

ผู้ใชบ้รากิารา โดยน าข้อมูลคาดหวัาและความต้อาการามาจัดท าแผนรฏิบัติการาด้านต่าาๆ 

เพืเอก าหนดแผนให้สอดราับกับความต้อาการาขอาผู้ราับบราิการาและผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 

เร นต้น  

ส่วนในภารากิจด้านการาบราิการาวิชาการา วิทยาลัยได้น าผลการาส าราวจความต้อาการา

ขอาชุมชน มาจัดท าแผนบราิการาวิชาการา เพืเอให้ตอบสนอาต่อความต้อาการาขอาชุมชน 

โดยในรทาบรราะมาณ 2561 ม่โคราาการาบราิการาวิชาการาทั้าหมด 50 โคราาการา และม่

แหล่าเราย่นราู ้จ านวน 1 แหล่า คอื แหล่าเรา่ยนราู้ ศูนย์การาเรา่ยนราู้ห้อารฏิบัติการาด้านการา

จัดการาโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏ  

สวนสุนันทา ศูนย์การาศึกษาจัาหวัดนครารฐม 

4. หลักภาราะราับผิดชอบ (Accountability) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาแสดาความราับความราับผดิชอบต่อสัาคม โดยวิทยาลัยมก่ารา

ด าเนินการาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรา เพืเอเร นการาพัฒนาและเพิเมศักยภาพให้กับ

บุคลากราและนักศึกษาให้ม่ความสามาราถเพืเอตอบสนอาความต้อาการาขอาสัาคมและ

ไม่ให้ส่าผลกราะทบต่อสัาคม และนักศึกษายัาตอบสนอาความต้อาการาขอาสถาน

รราะกอบการาณ์ในการาเขา้ราับท าาานต่อไร 

นอกจากน่้วิทยาลัยยัาม่กิจกรารามท่เม่ความราับผิดชอบต่อสัาคม โดยการาให้บราิการา

วิชาการากับชุมชน ท้อาถิเน โดยม่แหล่าเรา่ยนราู้ ณ ศูนย์การาห้อารฏิบัติการาด้านการา

จัดการาโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวน
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สุนันทา ศูนย์การาศึกษาจัาหวัดนครารฐม เพืเอเร นให้บริาการาทาาวิชาการาแกส่ัาคม 

5. หลักความโรราา่ใส (Transparency) ผู้บริาหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ม่หลักการาบราิหาราาานและม่การาด าเนินาานด้วยความโรรา่าใส โดยม่ราะบบกลไกท่เ

เอื้อต่อการาท าาานและสามาราถตราวจสอบได้ ด้วยการาเริดเผยข้อมูลให้ทุกคนหราือผู้ท่เ

เก่เยวข้อาทราาบ อาทิเช่น ก าหนดให้ม่การาราายาานทาาการาเาินขอาวิทยาลัยต่อผู้บราิหารา

ทราาบ และม่การาเผยแพรา่การาด าเนินาานผ่านเว็บไซต์ขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน เพืเอเร นการาเรดิเผยข้อมูลต่อสาธาราณะ  

6. หลักการาม่ส่วนราว่ม (Participation) ผู้บริาหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ได้เริดโอกาสและม่การาส่าเสราิมให้บุคลากราทุกราะดับ ได้ม่โอกาสเข้ารา่วมในการา

ราับราู้ เรา่ยนราู้ ท าความเข้าใจรา่วมแสดาทัศนะ รา่วมเสนอรัญาหราือรราะเด็นท่เส าคัญท่เ

เก่เยวข้อา ราว่มการาแก้ไขรัญหา ราว่มกราะบวนการาตัดสินใจ และรา่วมสรา้าาหราือเสนอแนะ

กราะบวนการาพัฒนา เช่น ในท่เรราะชุมขอาบุคลากรารราะจ าวิทยาลัย ผู้บราิหาราเริดโอกาส

ให้บุคลากราทุกท่านม่ส่วนรา่วมสามาราถแสดาความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทาา

การาด าเนินาานต่าาๆ ได้ เพืเอให้การาด าเนินาานขอาวิทยาลัยสามาราถด าเนินาานได้

บราราลุตามเร้าหมายและเร นไรด้วยความเร่ายบรา้อย 

7. หลักการากราะจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ม่การากราะจายอ านาจโดยการาแต่าตั้าราอาคณบด่ เพืเอมอบหมาย

ภารากิจตามพันธกิจ โดยแบ่าตามสายาานและภาราะาานลาสู่ผู้ใต้บัาคับบัญชาและผู้

รฏิบัติการาตามล าดับขั้น ซึเาม่การาราะบุเร นลายลักษณ์อักษราอย่าาชัดเจน เช่น การา

มอบหมายภาราะาานจากคณบด่ลาสู่ราอาคณบด่ โดยจัดท าค าสัเาแต่าตั้าราอาคณบด่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

8. หลักนิติธราราม (Rule of Law) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บราหิาราาานตามอ านาจขอากฎหมาย กฎราะเบ่ยบ ข้อบัาคับ ในการาบราิหาราราาชการาด้วย

ความเร นธราราม ไม่เลือกรฏิบัติ และค านึาถึาสิทธิเสรา่ภาพขอาผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดย

การาบราิหาราาานตามข้อบัาคับมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการาบราิหาราและ

การาด าเนินาานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 เพืเอการาด าเนินาาน

ตามภารากิจ คือ ผลิตบัณฑิต ส่าเสราิมและสนับสนุนการาวิจัย บราิการาวิชาการาแก่ชุมชน

และสัาคม และท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

จัดราะบบให้ม่การาบรากิารา ณ จุดให้บราิการา One Stop Service ท่เชัดเจน เพืเอให้นักศึกษา

และผู้ราับบราิการาสามาราถติดต่อสอบถามได้ในจุดบราิการาเด่ยว โดยม่บุคลากราขอา

วิทยาลัยยินด่คอยให้บราิการาทุกท่านท่เมาใช้บราิการา ราวมทั้าวิทยาลัยม่โคราาการาบราิการา
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วิชาการาแก่สัาคม และศูนย์การาเรา่ยนราู้ห้อารฏิบัติการาด้านการาจัดการาโลจิสติกส์ ซึเาม่

วัตถุรราะสาค์ในการาให้บราิการาอย่าาเท่าเท่ยมกันโดยไม่ม่การาแบ่าแยกด้าน ชาย/หญิา 

ถิเนก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาากายหราอืสขุภาพ สถานะขอาบุคคล ฐาน

ทาาเศราษฐกจิและสัาคม ความเชืเอทาาศาสนา การาศึกษา และอืเนๆ 

10. หลักมุ่าเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บราิหาราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ก าหนดให้ม่การาเลือกตั้าบุคลากราขอาวิทยาลัย เพืเอหามติการา

คัดเลือกสราราหาบุคลากราสายวิชาการาเข้าเร นผู้แทนวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ในการารราะชุม

คณะกรารามการาอ านวยการาขอาวิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ

คณะกรารามการาอ านวยการาขอาศูนย์การาศึกษาจัาหวัดนครารฐม 

รายการหลักฐาน หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  

IQA5.1-4-01 คูม่ือรราะเมินผลการารฏิบัติราาชการา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561  

IQA5.1-4-02 สราุรผลการารฏิบัติราาชการาตามค าราับราอาการารฏิบัติราาชการา รราะจ ารท

าบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (ราอบ 9 เดือน) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 

IQA5.1-4-03 ภาพราะบบสาราสนเทศเพืเอการาบราิหารา และจุดให้บราิการา One Stop 

Service 

IQA5.1-4-04 บันทึกข้อตกลาความรา่วมมือทาาวิชาการาด้านการาพัฒนาฝทมือแราาาาน 

โลจิสติกส์ ราะหว่าา กรามพัฒนาฝทมือแราาาาน สมาคมไทยโลจิสติกส์และการาผลิต 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราาชมาคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยบูราพา และมหาวิทยาลัยศรา่รทุม 

IQA5.1-4-05 ใบอนุญาตด าเนินการาทดสอบมาตราฐานฝทมือแราาาานแห่าชาติ 

IQA5.1-4-06 เอกสาราตัวอย่าาใบรราะกาศผ่านการาทดสอบมาตราฐานฝทมือแราาาาน

แห่าชาติ 

IQA5.1-4-07 คูม่ือรราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-4-08 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษา

ท่เ 2/2560  ราะดับหลักสูตรา และราะดับวิทยาลัย 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

IQA5.1-4-09 สราุรราายาานผลการาจัดการาข้อรา้อาเรา่ยน วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 
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ซัพพลายเชน รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-4-10 ราายาานผลการารราะเมินความพึาพอใจ /ความเชืเอมัเนและไว้วาาขอา

บุคลากรา / นักศึกษา / ศิษย์เก่าต่อการาดาเนินการาตามภารากิจขอาหน่วยาาน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา รราะจารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (ราอบท่เ 1)   

IQA5.1-4-11 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาบราิการาวิชาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 50 โคราาการา 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

IQA5.1-4-12 แผนการาบราิหาราทราัพยากราบุคคล ราะยะ 5 รท และแผนพัฒนาบุคลากรา 

ราะยะ 5 รท รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 

IQA5.1-4-13 แผนรฏิบัติด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนานักศึกษา รราะจ ารทาบรราะมาณ 

2561 

IQA5.1-4-14 ภาพถา่ยห้อารฏิบัติการาด้านการาจัดการาโลจิสติกส์   

หลักความโปร่งใส (Transparency)  

IQA5.1-4-15 มติการารราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 12 มิถุนายน 2561 คราั้าท่เ 4/2561 วาราท่เ 4.5 ราายาานการาเาิน 

บัญชร่าายราับ-ราายจ่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

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

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

IQA5.1-4-17 ราายาานการารราะชุมบุคลากราขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

IQA5.1-4-18 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 4218/2560 เราืเอา แต่าตั้า

ราอาคณบด่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลานามเมืเอวันท่เ 7 พฤศจิกายน 

2560 

IQA5.1-4-19 โคราาสราา้าการาบราหิาราจัดการา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

IQA5.1-4-20 ข้อบัาคับมหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการาบราิหาราและการา

ด าเนินาานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 

หลักความเสมอภาค (Equity)  

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

IQA5.1-4-22 อ้าาอิา IQA5.1-4-14 ภาพถา่ยห้อารฏิบัติการาด้านการาจัดการาโลจิสติกส์   
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หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

IQA5.1-4-23 ภาพถา่ยการาเลือกตั้า การาคัดเลือกสราราหาบุคลากราสายวิชาการาเข้าเร น

ผู้แทนวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ในการารราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาขอาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และคณะกรารามการาอ านวยการาขอาศูนย์การาศึกษาจัาหวัด

นครารฐม  

IQA5.1-4-24 บันทึกข้อความวิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช.

3139 ลาวันท่เ 1 ธันวาคม 2561 เราืเอา ขอส่าชืเอผู้แทนคณาจาราย์เร นคณะกรารามการา

อ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท่เ ว.ล.ช.3138 ลาวันท่เ 1 

ธันวาคม 2561 เราืเอา ขอส่าชืเอผู้แทนคณาจาราย์เร นคณะกรารามการาอ านวยการาศูนย์

การาศึกษาจัาหวัดนครารฐม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 คน้หาแนวรฏิบัติท่เด่จากความราูท้ั้าท่เม่อยู่ในตัวบุคคล ทักษะขอาผู้ม่รราะสบการาณ์

ตราา และแหล่าเราย่นราูอ้ืเน ๆ ตามรราะเด็นความราู้ อย่าาน้อยคราอบคลุมพันธกิจด้านการา

ผลิตบัณฑิตและด้านการาวจิัยจัดเก็บอย่าาเร นราะบบโดยเผยแพรา่ออกมาเร นลายลักษณ์

อักษราและน ามารราับใช้ในการารฏิบัติาานจราาิ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด าเนินาานจัดการาความราู้อย่าาต่อเนืเอา 

โดยได้ด าเนินการาจัดการาความราู ้ดัาน่้ 

1) เสนอแต่าตั้าคณะกรารามการาจัดการาความราู ้รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

2) ก าหนดอาคค์วามราูท้่เจ าเร นในการาแลกเรล่เยนเรา่ยนราู้ ท่เสอดคล้อากับยุทธศาสตรา์

ขอามหาวิทยาลัย และคราอบคลุมพันธกจิด้านการาผลิตบัณฑติและด้านการาวิจัย พรา้อม

ก าหนดตัวช่ว้ัดเพืเอวัดความส าเรา็จ 

3) จัดท าแผนการาจัดการาความราู ้รราะจ ารทาบรราะมาณ 2561 พรา้อมเสนอผู้บราิหาราลา

นามในแผนการาจัดการาความราู ้จ านวน 3 แผน คอื 

     - แผนท่เ 1 แนวทาาการาท าวิจัยในช้ันเรา่ยนเพืเอพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่เพึา

รราะสาค์ 

     - แผนท่เ 2 การาเขย่นบทความเพืเอเผยแพร่า 

     - แผนท่เ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เร นเอตทัคคะอย่าายัเายืน ซึเามหาวิทยาลัย 

โดยกอานโยบายและแผน เร นหน่วยาานก ากับ ติดตาม และขับเคลืเอนการาด าเนินาาน

การาจัดการาความราูใ้ห้กับกลุ่มความราูข้อาบุคลากราสายสนับสนุน 

4) รราะชุมช่้แจาแนวทาาการาด าเนินาานจัดการาความราู้ให้กับบุคลากราภายใน

หน่วยาาน 

5) จัดตั้ากลุ่มความราูเ้พืเอแลกเรล่เยนเร่ายนราู้และค้นหาแบบรฏิบัติท่เด่ตามอาค์ความราู้

ท่เก าหนด  
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6) ด าเนินการาติดตามและราายาานผลการาด าเนินาานจัดการาความราู ้ราอบ 3 เดือนและ 

ราอบ 6 เดือน โดยการาด าเนินาานการาแลกเรล่เยนเร่ายนราู้ตามกราะบวนการาท่เก าหนดไว้ใน

แผนการาจัดการาความราูท้่เก าหนดไว้  

7) ด าเนินการาแลกเรล่เยนเรา่ยนราู้ตามกราะบวนการาจัดการาความราู้ 6 ขั้นตอน และได้

อาคค์วามราู ้ดัาน่้ 

7.1  อาค์ความราู้เราืเอา แนวทาาการาท าวิจัยในช้ันเรา่ยนเพืเอพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตท่เพึารราะสาค์ ได้ด าเนินการาถอดบทเรา่ยนจากอาจาราย์ รา่วมกันสกัดอาค์ความราู้

ในภาพราวมขอากลุ่ม พรา้อมทั้าน าอาค์ความราู้ท่เได้มาพัฒนาการาเรา่ยนการาสอนท่เม่

รราะสิทธิภาพ เพืเอพัฒนารราับรราุาคุณภาพการาเรา่ยนการาสอน การาพัฒนารราับรราุา

หลักสูตราและนวัตกราราม เทคนิคการาวัดและรราะเมินผล พัฒนารราะสิทธิภาพการาสอน

ขอาผู้สอน และพัฒนาเทคนิคการาเร่ายนการาสอน โดยกลุ่มเร้าหมายขอาอาคค์วามราู ้คือ 

บุคลากราสายวิชาการา 

7.2 อาค์ความราู้เราืเอา การาเข่ยนบทความเพืเอเผยแพรา่ ได้ด าเนินการาถอดบทเรา่ยน

จากอาจาราย์ รา่วมกันสกัดอาค์ความราู้ในภาพราวมขอากลุ่ม พรา้อมทั้าน าอาค์ความราู้ท่เ

ได้มาพัฒนาการาเข่ยนบทความเพืเอเผยแพรา่และต่พิมพ์ ทั้าในราะดับชาติและราะดับ

นานาชาติ โดยกลุ่มเร้าหมายขอาอาคค์วามราู ้คอื บุคลากราสายวิชาการา 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-5-01 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 514/2560 เราืเอา แต่าตั้า

คณะกรารามการาการาจัดการาความราู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 

IQA 5.1-5-02 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาจัดการาความราู้ (วาราะท่เเก่เยวกับการา

ก าหนดอาคค์วามราู)้ 

IQA 5.1-5-03 แผนการาจัดการาความราู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 

IQA 5.1-5-04 ราายาานความก้าวหน้าการาด าเนินาานจัดการาความราู้ รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 ราอบ 3 เดือน 

IQA 5.1-5-05 ราายาานความก้าวหน้าการาด าเนินาานจัดการาความราู้ รราะจ ารท

าบรราะมาณ 2561 ราอบ 6 เดือน 

IQA 5.1-5-06 ราายาานสราุรผลการาด าเนินาานการาจัดการาความราู้ กลุ่มความราู้เราืเอา 

แนวทาาการาท าวิจัยในช้ันเราย่นเพืเอพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่เพาึรราะสาค์ 

IQA 5.1-5-07 ราายาานสราุรผลการาด าเนินาานการาจัดการาความราู้ กลุ่มความราู้เราืเอา 

การาเขย่นบทความเพืเอเผยแพร่า 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การาก ากับติดตามผลการาด าเนินาานตามแผนการาบริาหาราและแผนพัฒนาบุคลากรา

สายวิชาการาและสายสนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดท าแผนบราิหาราทราัพยากราบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากราสายวิชาการาและสายสนับสนุนวิชาการา ราวมทั้าก ากับติดตามให้ม่

การาด าเนินาานตามแผน ดัาน่้ 

1) เสนอแต่าตั้าคณะกรารามการาจัดท าแผนบราิหาราทราัพยากราบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากราสายวิชาการาและสายสนับสนุนวิชาการา 

2) คณะกรารามการาจัดท าแผนบราิหาราทราัพยากราบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากราสาย

วิชาการาและสายสนับสนุนวิชาการาได้รราะชุมทบทวนและจัดท าแผนทราัพยากราบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากรา  

3) ฝ่ายบุคคลเสนอแผนบราิหาราทราัพยากราบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากราสาย

วิชาการาและสายสนับสนุนวิชาการา ให้ผู้บราิหาราเห็นชอบ โดยน าเข้าท่เรราะชุม

คณะกรารามการาอ านวยการา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอ

วันท่เ 26 กันยายน 2560 และได้รัาบการาอนุมัติจากทา่นอธกิาราบด่เมืเอวันท่เ 28 กันยายน 

2560 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าเผยแพรา่แผนทราัพยากราบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากราผ่านช่อาทาาเว็บไซต์ขอาวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เพืเอให้

บุคลากราได้รัาบทราาบและน าไรสู่การารฏิบัติ 

5) ฝ่ายบุคคล ได้ด าเนินาานตามแผนพัฒนาบุคลากรา โดยได้จัดโคราาการาอบรามและ

พัฒนาให้กับบุคลากราขอาวิทยาลัยและซัพพลายเชน ดัาน่้ 

1. จัดโคราาการาอบรามเชิารฏิบัติการา การาเข่ยนเอกสารารราะกอบการาสอน ราะหว่าา

วันท่เ 4-6 พฤศจิกายน 2560 โดยม่วัตถุรราะสาค์ 1. เพืเอให้บุคลากราท่เเ ข้าอบรามม่

ความราู ้ความเข้าใจ ในราะเบ่ยบ รราะกาศ ข้อบัาคับและแนวทาาการาจัดท าเอกสาราเพืเอ

เสนอขอต าแหน่าทาาวิชาการา และ2. เพืเอส่าเสราิมและสนับสนุนให้อาจาราย์ด าราา

ต าแหน่าทาาวิชาการาเพิเมขึน้ ซึเาม่ผูเ้ข้ารา่วมโคราาการา จ านวน 50 คน 

2. จัดโคราาการาอบรามและการาสรา้าาผลาานวิชาการาเพืเอเข้าสู่ต าแหน่าช านาญการา/

ช านาญการาพเิศษขอาบุคลากราสายสนับสนุนวิชาการา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ราะหว่าาวันท่เ 14-15 เดือนมิถุนายน 2561 โดยม่วัตถุรราะสาค์ 1.เพืเอให้บุคลากราท่เ

เข้าอบรามม่ความราู้ ความเข้าใจ ในราะเบ่ยบ รราะกาศ ข้อบัาคับและแนว ทาาการาจัดท า

เอกสาราเพืเอเข้าสู่ต าแหน่าท่เสูาขึ้น 2. เพืเอสรา้าาความตราะหนักในบทบาท หน้าท่เในการา

พัฒนาตนเอา พัฒนาาานและพัฒนาท่มาาน ให้สามาราถท าาานรา่วมกับผู้อืเนได้อย่าาม่

ความสุข และเกิดรราะโยชน์สูาสุด และ3. เพืเอพัฒนาตนเอาให้เข้าสู่ต าแหน่าท่เสูาขึน้ขอา
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มหาวิทยาลัย ซึเาม่ผูเ้ข้าราว่มโคราาการา จ านวน 29 คน 

3. โคราาการาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอัากฤษขอาบุคลากรา ราะหว่าาวันท่เ 1  

เดือนพฤษภาคม 2561 ถาึวันท่เ 31 กรากฎาคม 2561 โดยม่วัตถุรราะสาค์ 1. เพืเอสามาราถ

น าความราู้และทักษะการาใช้ภาษาอัากฤษไรสอบวัดความราู้ ในการาท าาานให้

รราะสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพืเอพัฒนาความสามาราถด้านการาใช้ทักษะการาอ่านและ

ไวยากราณ์ขอาบุคลากรา และ3.เพืเอพัฒนาความสามาราถในการาใช้ภาษาอัากฤษในการา

ท าาาน ซึเาม่ผูเ้ข้าราว่มโคราาการา จ านวน 84 คน 

4. โคราาการาเสราิมสรา้าาคุณภาพช่วิตท่เด่ขอาบุคลากรา : อบรามเชิารฏิบัติการา การา

บราหิาราจัดการาอาคค์วามราูสู้่ความสุขในการาท าาานและการาพัฒนาบุคลิกภาพชาววัาสวน

สุนันทา ราะหว่าาวันท่เ 16-17 เดือนมิถุนายน 2561  โดยม่วัตถุรราะสาค์ 1. สราา้านักสรา้าา

สุขอาค์กราท่เม่ศักยภาพและความเข้มแข็าในการาวัดคุณภาพช่วิตและความสุขในการา

ท าาาน 2. เพืเอให้ผู้เข้าราับการาอบรามราู้และเข้าใจถึาบุคลิกภาพขอาชาววัาสวนสุนันทา 

และสามาราถน าความราูท้่เได้รัาบไรรราับและพัฒนาบุคลิกภาพขอาตนเอาให้เหมาะสมและ

ด่ยิเาขึน้ ซึเาม่ผูเ้ข้าราว่มโคราาการา จ านวน 79 คน 

นอกจากน่้ วิทยาลัยได้สนับสนุนาบรราะมาณในการาพัฒนาตนเอาขอาบุคลากราอย่าา

ทัเวถึาทั้าสายวิชาการาและสายสนับสนุนวิชาการา โดยสายวิชาการาจะได้าบรราะมาณใน

การาพัฒนาตนเอา จ านวนเาินคนละ 10,000 บาท/รท และสายสนับสนุนวิชาการา จ านวน

เาินคนละ 5,000 บาท/รท 

6) ฝ่ายบุคคล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาติดตามผลการาด าเนินาาน

แผนบราิหาราทรัาพยากราบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

พราอ้มทั้าราายาานผลต่อผู้บราหิารา 

7) ด าเนินการาราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนบราิหาราทราัพยากราบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลาการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ราอบ 6 เดือน ต่อมหาวิทยาลัย

ราาชภัฏสวนสุนันทา 

ฝ่ายบุคคลได้ม่การาส าราวจอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย ท่เยัาไม่ม่คุณวุฒิการาศึกษาใน

ราะดับรราญิญาเอก โดยด าเนินการาส าราวจแนวทาาการาพัฒนาขอาอาจาราย์ท่เจะศึกษาต่อ

ในราะดับรราญิญาเอกทั้าในรราะเทศและต่าารราะเทศ สามาราถสราุรราายละเอ่ยด ดัาน่้ 

- อาจาราย์ท่เก าลัาศึกษาต่อคุณวุฒิรริาญญาเอก จ านวน 9 คน 

นอกจากน่้ วิทยาลัยยัาส่าเสราิมและผลักดันให้บุคลากราสายวิชาการา ท่เยัาไม่ด าราา

ต าแหน่าทาาวิชาการา เข้าราว่มโคราาการาเข้าสู่ต าแหน่าทาาวิชาการาท่เมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

โดยรัจจุบันม่อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เอยู่ราะหว่าาการาเสนอขอต าแหน่าทาาวิชาการา 

จ านวน 8 คน และอยู่ราะหว่าาการาพัฒนาต าแหน่าวิชาการา จ านวน 18 คน 
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รายการหลักฐาน IQA5.1-6-01 เล่มแผนการาบริาหาราทรัาพยากราบุคคล รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-6-02 เล่มแผนพัฒนาบุคลากรา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-6-03 ราายาานการารราะชุมอ านวยการาวิทยาลัย คราั้าท่เ 5/2560 เมืเอวันท่เ 26 

กันยายน 2560 

IQA5.1-6-04 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตรา์ ราะยะ 5 รท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนรฏิบัติการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 จากท่านอธิการาบด่เมืเอ

วันท่เ 28 กันยายน 2560 

IQA5.1-6-05 ช่อาทาาเว็บไซต์ขอาวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เผยแพรา่แผน

ทราัพยากราบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-6-06 ราายาานผลการาด าเนินาานโคราาการาอบรามเชิารฏิบัติการา การาเข่ยน

เอกสารารราะกอบการาสอน 

IQA5.1-6-07 ราายาานผลการาด าเนินาานโคราาการาอบรามและการาสรา้าาผลาานวิชาการา

เพืเอเข้าสู่ต าแหน่าช านาญการา/ช านาญการาพิเศษขอาบุคลากราสายสนับสนุนวิชาการา 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-6-08 ราายาานผลการาด าเนินาานโคราาการาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอัากฤษ

ขอาบุคลากรา 

IQA5.1-6-09 ราายาานผลการาด าเนินาานโคราาการาเสราิมสรา้าาคุณภาพช่วิตท่เด่ขอา

บุคลากรา : อบรามเชิารฏิบัติการา การาบราหิาราจัดการาอาค์ความราู้สู่ความสุขในการาท าาาน

และการาพัฒนาบุคลิกภาพชาววัาสวนสุนันทา 

IQA5.1-6-10 ราายาานสราุรบุคลากราสายวิชาการาท่เได้ราับการาเพิเมพูนศักยภาพทาา

วิชาการาในสาขาวิชาขอาตนเอา และบุคลากราสายสนับสนุนวิชาการาท่เได้ราับการาพัฒนา

ตามสมราราถนะรราะจ าสายาาน รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-6-11 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลาวันท่เ 3 มกราาคม 

2561 เราืเอาขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาบุคลากรา รราะจ ารท

าบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ราอบ 3 เดือน 

IQA5.1-6-12 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลาวันท่เ 12 

กรากฎาคม 2561 เราืเอา ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาบุคลากรา 

รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ราอบ 9 เดือน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินาานด้านการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายในตามราะบบและกลไกท

เหมาะสมและสอดคล้อากับพันธกจิและพัฒนาการาขอาคณะท่เได้รรัาบให้การาด าเนินาาน

ด้านการารราะกันคุณภาพเร นส่วนหนึเาขอาการาบราหิาราาานคณะตามรกติท่เรราะกอบด้วย 

การาควบคุมคุณภาพ การาตราวจสอบคุณภาพ และการารราะเมินคุณภาพ 
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ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด าเนินาานตามราะบบและกลไกการา

รราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ตามท่เมหาวิทยาลัย

ก าหนด และตามเกณฑ์มาตราฐานขอาสกอ. โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ได้ด าเนินการา ดัาน่้ 

การวางแผนและควมคุม 

1) ด าเนินการาเสนอแต่าตั้าคณะกรารามการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

2) เสนอก าหนดรราะกาศนโยบายการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

3) จัดท ารฏิทินการารฏิบัติาานรราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 และก าหนดผู้รัาบผิดชอบ 

4) รราะชุมช่้แจาแนวทาาการาด าเนินาานการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ให้กับ

บุคลากราภายในวิทยาลัย เมืเอวันพฤหัสบด่ท่เ 16 พฤศจิกายน 2560 เพืเอพิจาราณา

ราะบบการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 และมอบหมาย

ตัวบ่าช่้รราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ขอาวิทยาลัยให้แก่

ผู้รัาบผิดชอบแต่ละฝ่ายาาน 

5) จัดท าคู่มือการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา ราะดับหน่วยาาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

6) ด าเนินาานกิจกรารามตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 โดยการาจัดกิจกราราม

ให้กับบุคลากราได้ม่การาด าเนินาานให้เร นไรในทิศทาาเด่ยวกัน เช่น 

    1. โคราาการาสรา้าาความราู้ความเข้าใจการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน และ

การาเข่ยนราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันศุกราท์่เ 16 ม่นาคม 2561 

    2. โคราาการาอบรามการาเข่ยนราายาานการารราะเมินตนเอา ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 ราะหว่าาวันท่เ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 

    3. โคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมการาราับการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันศุกราท์่เ 1 มิถุนายน 2561 

การตรวจสอบคุณภาพ 

7) ติดตามผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาค

เรา่ยนท่เ 1 และภาคเรา่ยนท่เ 2 ราะดับหลักสูตรา และราะดับหน่วยาาน วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 
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8) สราุรและราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ราะดับหลักสูตรา และราะดับหน่วยาาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ต่อคณะกรารามการาอ านวยการาวทิยาลัยฯ 

ประเมินคุณภาพ 

9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการาแต่าตั้าคณะกรารามการาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา และรราะสานราายชืเอผู้ตราวจรราะเมิน

ตามท่เมหาวิทยาลัยก าหนด 

10) จัดท าราายาานการารราะเมินตนเอา พราอ้มทั้าบันทึกลาในราะบบ CHE QA Online ใน

ราะดับหลักสูตรา และราะดับวิทยาลัย 

11) จัดตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา เมืเอวันท่เ 27 - 29 

มิถุนายน 2561 และราะดับวิทยาลัย ราับการาตราวจรราะเมิน ในวันท่เ 24 สิาหาคม 2561 

12) สราุรและน าผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายในและแผนพัฒนา

คุณภาพ ( Improvement) ราะดับหลักสูตรา เสนอคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันพุธท่เ 15 สิาหาคม 2561 คราั้าท่เ 5/2561 วาราะเพืเอ

พิจาราณา  

13) จัดท าราายาานรราะจ ารทท่เเร นราายาานการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน 

รราะจ าการาศึกษา 2560 ราะดับวิทยาลัย 

14) ส่าราายาานรราะจ ารทท่เเร นราายาานรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายในต่อหน่วยาาน

ต้นสัากัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลัาสิน้สุดรทการาศึกษา ในราะบบ CHE QA Online 

รายการหลักฐาน IQA5.1-7-01 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 717/2560 เราืเอา แต่าตั้า

คณะกรารามการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-7-02 นโยบายการารราะกันคุณภาพการาศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-03 รฏิทินการารฏิบัติาานรราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-04 ราายาานการารราะชุมช่้แจาแนวทาาการาด าเนินาานรราะกันคุณภาพ

การาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันพฤหัสบด่ท่เ 16 พฤศจิกายน 2560 

IQA5.1-7-05 คูม่ือรราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-7-06 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาค

การาศึกษาท่เ 1/2560  ราะดับหลักสูตรา และราะดับวิทยาลัย 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.1-7-07 บันทึกข้อความวิทยาลัย ว.ล.ช. 243 ลาวันท่เ 22 มกราาคม 2561 เราืเอา 

ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และ

ผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 

1/2560  

IQA5.1-7-08 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 15 มกราาคม 2561 คราั้าท่เ 1/2561 วาราะท่เ 5.2 

พิจาราณาผลการาด าเนินาานฯ ภาคเราย่นท่เ 1/2560  

IQA5.1-7-09 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาสรา้าาความราู้ความเข้าใจการารราะกัน

คุณภาพการาศึกษาภายใน และการาเข่ยนราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การา

รราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-7-10 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามการาเข่ยนราายาานการารราะเมิน

ตนเอา ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-7-11 ราายาานผลการาด าเนิน โคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมการาราับการาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-7-12 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาค

การาศึกษาท่เ 2/2560  ราะดับหลักสูตรา และราะดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-13 บันทึกข้อความวิทยาลัย ว.ล.ช. 1545 ลาวันท่เ 11 มิถุนายน 2561 เราืเอา 

ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และ

ผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 

2/2560 

IQA5.1-7-14 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 12 มิถุนายน 2561 คราั้าท่เ 4/2561 วาราะท่เ 5.1 

พิจาราณาผลการาด าเนินาานฯ ภาคเราย่นท่เ 2/2560 

IQA5.1-7-15 ค าสัเามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ท่เ 2241/2561 เราืเอา แต่าตั้า

คณะกรารามการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-7-16 ราายาานผลการาด าเนินาานขอาหลักสูตรา (มคอ.7) รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.1-7-17 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.1-7-18 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารท
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การาศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.1-7-19 ค าสัเามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ท่เ 2968/2561 เราืเอา ขอยกเลิก

ค าสัเามหาวิทยาลัยท่เ 2849/2561 และแต่าตั้าคณะกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพ

การาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนัน

ทา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.1-7-20 ราายาานการารราะเมินตนเอา (SAR) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   : ราะบบก ากับการารราะกันคุณภาพหลักสูตรา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กราะบวนการา 

การคิดรอบปี   : ราอบรทการาศกึษา 2560 (1 สิาหาคม 2560 – 31 กรากฎาคม 2561) 

 

อธิบายตัวบ่งช้ี 

บทบาทหน้าท่เขอาคณะในการาก ากับการารราะกันคุณภาพการาศกึษาราะดับหลักสูตราม่การา         

ด าเนินการาตั้าแต่การาควบคุมคุณภาพ การาติดตามตราวจสอบคุณภาพ และการาพัฒนาคุณภาพการา

พัฒนา ตัวบ่าช่้และเกณฑ์การารราะเมินจะมุ่าไรท่เราะบบการารราะกันคุณภาพการาศึกษามากกว่าการา

รราะเมินคุณภาพ เพืเอให้สามาราถส่าเสราิม สนับสนุน ก ากับติดตาม การาด าเนินาานให้เร นไรตามท่เ

ก าหนดสะท้อนการาจัดการาศึกษาอย่าามคุ่ณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ม่การาด าเนินการา 

1 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

2 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

3 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

4 ข้อ 

ม่การาด าเนินการา 

5 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ม่ราะบบและกลไกในการาก า กับการาด าเนินการารราะกันคุณภาพหลักสูตราให้เร นไร

ตามอาคร์ราะกอบการารราะกันคุณภาพหลักสูตรา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่ราะบบและกลไกในการาก ากับการาด าเนินการา

รราะกันคุณภาพ ราะดับหลักสูตรา โดยม่การาด าเนินการาดัาน่้ 

1. การาวาาราะบบคุณภาพ 

- รราะชุมคณะกรารามการารราะจ าหลักสูตรา เพืเอวาาราะบบการารราะกันคุณภาพ

การาศึกษาภายในและก าหนดผู้รัาบผิดชอบตัวบ่าช่้ขอาหลักสูตรา 

2. การาควบคุมคุณภาพ 

- ก าหนดรฏิทนิการาด าเนินาานการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- หลักสูตราด าเนินการาตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรา ตัวบ่าช่้การารราะกันคุณภาพ

การาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา 

- วิทยาลัยด าเนินการาจัดกิจกรารามให้กับบุคลากราได้ม่การาด าเนินาานให้เร นไรใน

ทิศทาาเด่ยวกัน ในราะดับหลักสูตรา เชน่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

    1) โคราาการาสรา้าาความราู้ความเข้าใจการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน และ

การาเข่ยนราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันศุกราท์่เ 16 ม่นาคม 2561 

    2) โคราาการาอบรามการาเข่ยนราายาานการารราะเมินตนเอา ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 ราะหว่าาวันท่เ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 

    3) โคราาการาเตราย่มความพราอ้มการารัาบการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน 

ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันศุกราท์่เ 1 มิถุนายน 2561 

3. การาติดตามตราวจสอบคุณภาพ 

- ติดตามผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตราและตัวบ่าช่้การารราะกัน

คุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา ภาคเร่ายนท่เ 1/2560 และภาคเร่ายนท่เ 2/2560 

- ราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตราและตัวบ่าช่้การารราะกัน

คุณภาพการาศึกษาภายใน ขอาหลักสูตรา ภาคเรา่ยนท่เ 1/2560 เสนอต่อคณะกรารามการา

อ านวยการาวทิยาลัยวิทยาลยั ในวันท่เ 15 มกราาคม 2561 และภาคเร่ายนท่เ 2/2560 เสนอ

ต่อคณะกรารามการาอ านวยการาวทิยาลัยวิทยาลัย ในวันท่เ 12 มิถุนายน 2561 

- รราับรรุาาการาด าเนินาานตามข้อเสนอแนะขอาคณะกรารามการาอ านวยการาวทิยาลัย 

4. การารราะเมินคุณภาพ 

- สาขาด าเนินการาจัดท าราายาานผลการาด าเนินาานขอาหลักสูตรา มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลัาสิน้สุดรทการาศึกษา 

- ราับการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา เมืเอวันท่เ 27 - 29 

มิถุนายน 2561 

5. การาพัฒนาคุณภาพ 

- น าข้อเสนอแนะจากคณะกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษา และผลการา

รราะ เมินคุณภาพการาศึกษา  ราะดับหลักสูตรา มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ขอาหลักสูตรา 

- น าราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ขอาหลักสูตรา เสนอต่อคณะกรารามการา

อ านวยการาวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-1-01 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 717/2560 เราืเอา แต่าตั้า

คณะกรารามการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-1-02 นโยบายการารราะกันคุณภาพการาศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.2-1-03 รฏิทินการารฏิบัติาานรราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารท
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.2-1-04 ราายาานการารราะชุมช่้แจาแนวทาาการาด าเนินาานรราะกันคุณภาพ

การาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เมืเอวันพฤหัสบด่ท่เ 16 พฤศจิกายน 2560 

IQA5.1-2-05 คูม่ือรราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-1-06 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษา

ท่เ 1/2560  ราะดับหลักสูตรา  

IQA5.2-1-07 บันทึกข้อความวิทยาลัย ว.ล.ช. 243 ลาวันท่เ 22 มกราาคม 2561 เราืเอา 

ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และ

ผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 

1/2560  

IQA5.2-1-08 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 15 มกราาคม 2561 คราั้าท่เ 1/2561 วาราะท่เ 5.2 

พิจาราณาผลการาด าเนินาานฯ ภาคเร่ายนท่เ 1/2560 

IQA5.2-1-09 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาสรา้าาความราู้ความเข้าใจการารราะกัน

คุณภาพการาศึกษาภายใน และการาเข่ยนราายาานผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การา

รราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-1-10 ราายาานผลการาด าเนินโคราาการาอบรามการาเข่ยนราายาานการารราะเมิน

ตนเอา ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-1-11 ราายาานผลการาด าเนิน โคราาการาเตรา่ยมความพรา้อมการาราับการาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-1-12 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษา

ท่เ 2/2560  ราะดับหลักสูตรา 

IQA5.2-1-13 บันทึกข้อความวิทยาลัย ว.ล.ช. 1545 ลาวันท่เ 11 มิถุนายน 2561 เราืเอา 

ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และ

ผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 

2/2560 

IQA5.2-1-14 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 12 มิถุนายน 2561 คราั้าท่เ 4/2561 วาราะท่เ 5.1 

พิจาราณาผลการาด าเนินาานฯ ภาคเราย่นท่เ 2/2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA5.2-1-15 ค าสัเามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ท่เ 2241/2561 เราืเอา แต่าตั้า

คณะกรารามการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.2-1-16 ราายาานผลการาด าเนินาานขอาหลักสูตรา (มคอ.7) รราะจ ารทการาศึกษา 

2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-1-17 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-1-18 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารท

การาศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตรา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ม่คณะกรารามการาก ากับ ติดตามการาด าเนินาานให้เร นไรตามราะบบท่เก าหนด  

ในข้อ 1 และราายาานผลการาติดตามให้กรารามการารราะจ าคณะเพืเอพิจาราณาทุกภาค

การาศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่าตั้าคณะกรารามการาเพืเอก ากับติดตามการา

ด าเนินาานให้เร นไรตามราะบบการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา 

ราวมทั้ าติดตามการาด า เนินและราายาานผลการาด า เนินาานเสนอต่อท่เรราะชุม

คณะกรารามการาอ านวยการารราะจ าวิทยาลัย โดยภาคการาศึกษาท่เ 1/2560 ด าเนินการา

เสนอต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการา ในมติท่เรราะชุมพิจาณาเห็นชอบ ในวันท่เ 15 

มกราาคม 2561 คร้ัาาท่เ 1/2561 วาราะท่เ 5.2 

ในภาคการาศึกษาท่เ 2/2560 ด าเนินการาเสนอต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการา 

มติท่เรราะชุมพิจาณาเห็นชอบ ในวันท่เ 12 มิถุนายน 2561 คร้ัาาท่เ 4/2561 วาราะท่เ 5.1 

รายการหลักฐาน IQA5.2-2-01 อ้าาอิา IQA5.2-1-01 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 

717/2560 เราืเอา แต่าตั้าคณะกรารามการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 

IQA5.2-2-02 อ้าาอิา IQA5.2-1-06 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพ

การาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 1/2560  ราะดับหลักสูตรา  

IQA5.2-2-03 อ้าาอิา IQA5.2-1-07 บันทึกข้อความวิทยาลัย ว.ล.ช. 243 ลาวันท่เ 22 

มกราาคม 2561 เราืเอา ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 1/2560  

IQA5.2-2-04 อ้าาอิา IQA5.2-1-08 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการา

อ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 15 มกราาคม 2561 คราั้าท่เ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1/2561 วาราะท่เ 5.2 พิจาราณาผลการาด าเนินาานฯ ภาคเราย่นท่เ 1/2560 

IQA5.2-2-05 อ้าาอิา IQA5.2-1-12 ราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพ

การาศึกษาภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 2/2560  ราะดับหลักสูตรา 

IQA5.2-2-06 อ้าาอิา IQA5.2-1-13 บันทึกข้อความวิทยาลัย ว.ล.ช. 1545 ลาวันท่เ 11 

มิถุนายน 2561 เราืเอา ขอน าส่าราายาานผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และผลการาด าเนินาานตามเกณฑ์การารราะกันคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ภาคการาศึกษาท่เ 2/2560 

IQA5.2-2-07 อ้าาอิา IQA5.2-1-14 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการา

อ านวยการาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมืเอวันท่เ 12 มิถุนายน 2561 คราั้าท่เ 

4/2561 วาราะท่เ 5.1 พิจาราณาผลการาด าเนินาานฯ ภาคเราย่นท่เ 2/2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ม่การาจัดสราราทราัพยากราเพืเอสนับสนุนการาด าเนินาานขอาหลักสูตราให้เกิดผลตาม

อาคร์ราะกอบการารราะกันคุณภาพหลักสูตรา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน จัดสราราทราัพยากราตามภารากิจหลักเพืเอสนับสนุน

การาด าเนินาานให้กับหลักสูตรา ด าเนินาานเพืเอให้เกิดผลลัพธ์และส าเรา็จบราราลุตาม

เร้าหมายขอาอาคร์ราะกอบการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา ดัาน่้ 

1. ด้านการาวจิัย คอื วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ า

ด าเนินการาจัดท าาานวิจัย ในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 ซึเาม่าบรราะมาณทั้าภายในและ

ภายนอก โดยได้ราับการาจัดสราราาบรราะมาณภายในสถาบัน เร นาบรราะมาณแผ่นดิน 

จ านวน 1,514,170 บาท  และาบรราะมาณเาินราายได้ จ านวน 787,150 บาท เร นจ านวน

เาินทั้าสิ้น 2,301,320 บาท และได้ราับการาพิจาราณาทุนจากแหล่าภายนอกสถาบัน 

จ านวน 15,514,000 บาท ราวมจ านวนเาินสนับสนุนาานวิจัยทั้าาบรราะมาณภายในและ

ภายนอก เร นจ านวนเาินทั้าสิ้น 17,815,320 บาท ราวมทั้า ม่การาส่าเสราิมให้อาจาราย์

รราะจ าเผยแพรา่ผลาานทั้าในราะดับชาติและราะดับนานาชาติ จ านวน 86 ผลาาน 

2. ด้านบรากิาราวชิาการา คอื วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจาราย์

รราะจ าด าเนินการาจัดท าโคราาการาบราิการาวิชาการาแก่สัาคมตามความต้อาการาขอาชุมชน 

ในรทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยม่การาด าเนินโคราาการาบราิการา

วิชาการา ทั้าสิ้นจ านวน 50 โคราาการา ราวมทั้า วิทยาลัยยัาเริดศูนย์การาเรา่ยนราู้

ห้อารฏิบัติการาด้านโลจิสติกส์ เพืเอเร นแหล่าเรา่ยนราู้ให้กับอาจาราย์ บุคลากรา นักศึกษา 

และบุคคลทัเวไรเข้ามาศึกษาเรา่ยนราู้ 

3. ด้านการาเร่ายนการาสอน คอื วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่าเสรามิ

ให้อาจาราย์รราะจ าให้ม่การาพัฒนาตน ทั้าในด้านคุณวุฒิและต าแหน่าวิชาการา ซึเาใน  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รทการาศึกษา 2560 ม่อาจาราย์รราะจ าท่เก าลัาศึกษาต่อราะดับรราิญญาเอก จ านวน 9 คน 

และอาจาราย์รราะจ าท่เก าลัาเสนอขอต าแหน่าวิชาการา จ านวน 8 คน ราวมทั้าวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนยัาม่แผนการาจัดการากิจกราราม/โคราาการาท่เส่าเสราิมสนับสนุน

การาพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานผลการาเรา่ยนราู้ตามกราอบ

มาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ 5 รราะการา 

4. ด้านท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ด าเนินการาจัดท าแผนรฏิบัติการาเก่เยวกับกิจกราราม/โคราาการาด้านท านุบ าราุาศิลระและ

วัฒนธราราม จ านวน 5 โคราาการา เพืเอสนับสนุนให้อาจาราย์รราะจ า บุคลากรา และ

นักศึกษาได้เข้ารา่วมกิจกรารามเพืเอส่าเสราิมให้ม่ส่วนรา่วมและสรา้าาความสัมพันธ์อันด่ 

ต่อกัน และการาอนุราักษ์วัฒนธรารามให้คาอยู่กับสัาคมไทย 

รายการหลักฐาน IQA5.2-3-01 อ้าาอิา IQA5.2-1-01 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 

717/2560 เราืเอา แต่าตั้าคณะกรารามการารราะกันคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะจ ารท

การาศึกษา 2560 

IQA5.2-3-02 ค าสัเาวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ท่เ 533/2560 แต่าตั้าอาจาราย์

ผู้สอน ภาคเราย่นท่เ 1 รราะจ ารทการาศึกษา 2560   

IQA5.2-3-03 ภาพถา่ยการาจัดสราราสถานท่เ สืเอการาเร่ายนการาสอน และสิเาสนับสนุนการา

เร่ายนราู้ 

IQA5.2-3-04 ตาราาาการาจัดสราราาบรราะมาณทุนอดุหนุนการาวิจัย รราะจ ารทาบรราะมาณ 

พ.ศ. 2561 และตาราาาสราุรจ านวนผลาานวิจัยท่เน าเสนอราะดับชาติและนานาชาติ ตาม

รทรฏิทิน พ.ศ. 2560 

IQA5.2-3-05 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านการาบราิการาวิชาการา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-3-06 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านการาจัดกิจกรารามพัฒนา

นักศึกษา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

IQA5.2-3-07 ราายาานผลการาด าเนินาานแผนรฏิบัติการาด้านท านุบ าราุาศิลระและ

วัฒนธราราม รราะจ ารทการาศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ม่การารราะเมินคุณภาพหลักสูตราตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรา และราายาานผลการา

รราะเมินให้กรารามการารราะจ าคณะเพืเอพิจาราณา 

ผลการด าเนินงาน ในรทการาศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา โดยเสนอแต่าตั้าคณะกรารามการา

ตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2559 และ

ด าเนินการาราับตราวจรราะเมิน ราะหว่าาวันท่เ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ซึเาโดยฝ่ายรราะกัน
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รายงานผลการด าเนินงาน 

คุณภาพได้ราวบราวมผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา 

รราะจ ารทการาศึกษา 2559  พรา้อมทั้าน าเสนอต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการา 

คร้ัาาท่เ 4/2560  เมืเอวันท่เ 20 กรากฎาคม 2560 ในวาราะพิจาราณา 

ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้ม่การาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา โดยเสนอแต่าตั้าคณะกรารามการา

ตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 และ

ด าเนินการาราับตราวจรราะเมิน ราะหว่าาวันท่เ 27 - 29 มิถุนายน 2561 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายรราะกันคุณภาพได้ราวบราวมผลการา

ตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560  

พรา้อมทั้าน าเสนอต่อท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการา คราั้าท่เ 5/2561  เมืเอวันท่เ 15 

สิาหาคม 2561 ในวาราะพิจาราณา 

รายการหลักฐาน IQA5.2-4-01 ราายาานการารราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน วันท่เ 20 กรากฎาคม 2560 คราั้าท่เ 4/2560 วาราะท่เ 5.2 พิจาราณาผลการา

ตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รทการาศึกษา 2559 . 

IQA5.2-4-02 อ้าาอิา IQA5.2-1-15 ค าสัเามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา ท่เ 

2241/2561 เราืเอา แต่าตั้าคณะกรารามการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับ

หลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.2-4-03 อ้าาอิา IQA5.2-1-16 ราายาานผลการาด าเนินาานขอาหลักสูตรา (มคอ.7) 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-4-04 อ้าาอิา IQA5.2-1-17 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-4-05 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการาอ านวยการาวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ัาาท่เ 5/2561 เมืเอวันท่เ 15 สิาหาคม 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการารราะเมินและข้อเสนอแนะจากกรารามการารราะจ าคณะมารราับรราุา

หลักสูตราให้ม่คุณภาพด่ขึ้นอย่าาต่อเนืเอา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่ผลการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน 

ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2559 โดยทุกหลักสูตราได้น าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรารามการาตราวจรราะเมินมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ราะดับ

หลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 เพืเอยกราะดับคุณภาพขอาหลักสูตรา รทการาศึกษา 

2560 และม่แนวทาาท่เจะน าหลักสูตราท่เม่มคอ.1 เสนอต่อส านักาานคณะกรารามการาการา

อุดมศึกษาเผยแพรา่หลักสูตราท่เม่คุณภาพและมาตราฐานตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิ

แห่าชาติ (Thai Qualifications Register : TOR) จึาส่าผลให้การารราะเมินคุณภาพ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การาศึกษาภายใน ราะดับหลักสูตรา รทการาศึกษา 2560 ม่ผลการารราะเมินผ่านเกณฑ์การา

ก ากับมาตราฐาน อาค์รราะกอบท่เ 1 การาก ากับมาตราฐาน ทุกหลักสูตราและม่ค่าราะดับ

คุณภาพราะดับราะดับด่ ดัาน่้ 

หลักสูตร 
ผลประเมิน 

ปี 2559 

ผลประเมิน 

ปี 2560 

หลักสูตราบราิหาราธุ รากิจบัณฑิต  สาขาวิชาการา

จัดการาโลจิสติกส์ 

3.57 3.67 

หลักสูตราบราิหาราธุ รากิจบัณฑิต  สาขาวิชาการา

จัดการาโลจิสติกส์ (หลักสูตรานานาชาติ) 

3.30 3.54 

หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการา

ซัพพลายเชนธุรากิจ 

3.56 3.83 

หลักสูตราบราิหาราธุรากิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการา

จัดการาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3.69 3.73 

หลักสูตราบราิหาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต สาขาวิชาการา

จัดการาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3.07 3.39 

ผลประเมินภาพรวม 3.44 3.63 

ทั้าน่้ ทุกหลักสูตราได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรารามการาตราวจรราะเมินมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2561 

เพืเอยกราะดับคุณภาพขอาหลักสูตรา ให้เร นไรตามเร้าหมายท่เก าหนด ท่เจะน าหลักสูตราท่เ

ม่มคอ.1 เสนอต่อส านักาานคณะกรารามการาการาอุดมศึกษาเผยแพร่าหลักสูตราท่เม่คุณภาพ

และมาตราฐานตามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ (Thai Qualifications Register : 

TOR) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-01 อ้าาอิา IQA5.2-1-16 ราายาานผลการาด าเนินาานขอาหลักสูตรา (มคอ.7) 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-5-02 อ้าาอิา IQA5.2-1-17 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-5-03 อ้าาอิา IQA5.2-1-18 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ราะดับ

หลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตรา 

IQA5.2-5-04 อ้าาอิา IQA5.2-4-05 บันทึกข้อความแจ้ามติท่เรราะชุมคณะกรารามการา

อ านวยการาวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คร้ัาาท่เ 5/2561 เมืเอวันท่เ 15 สิาหาคม 

2561 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ม่ผลการารราะเมินคุณภาพทุกหลักสูตราผา่นอาคร์ราะกอบท่เ 1 การาก ากับมาตราฐาน 

ผลการด าเนินงาน ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เริดการาเรา่ยนการาสอน 

ทั้าหมด 5 หลักสูตรา โดยได้ราับการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ราะดับ

หลักสูตรา ในราะหว่าาวันท่เ 27-29 มิถุนายน 2561 ซึเาทุกหลักสูตราม่ผลการารราะเมินผ่าน

อาค์รราะกอบท่เ 1 การาก ากับมาตราฐาน ทุกหลักสูตรา และม่ผลการารราะเมินราะดับ

คุณภาพ อยู่ในราะดับด่ ทุกหลักสูตรา 

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 อ้าาอิา IQA5.2-1-17 ราายาานผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษา

ภายใน ราะดับหลักสูตรา รราะจ ารทการาศึกษา 2560 จ านวน 5 หลักสูตรา 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บราราลุ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ราอาคณบด่ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  122 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง 

1. ม่การาจัดท าแผนยุทธศาสตรา์ และแผนรฏิบัติการา ท่เเชืเอมโยาและสอดคล้อากับเร้าหมายตามนโยบายขอา

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทาท่เก าหนดไว้ 

2. ม่ราะบบและกลไกในการารราะกันคุณภาพการาศึกษาท่เสอดคล้อากับการาด าเนินาานตามเกณฑ์ขอาส านักาาน

คณะกรารามการาการาอุดมศึกษา หราือ สกอ. โดยม่การาแต่าตั้าคณะกรารามการารราะกันคุณภาพและม่การาพัฒนา

อย่าาต่อเนืเอา 

3. ม่การาสนับสนุนและส่าเสราิมให้บุคลากราทุกฝ่ายได้ม่ส่วนรา่วมและม่ความตราะหนักในการาด าเนินาานขอา

รราะกันคุณภาพโดยให้เร นส่วนหนึเาขอาหน้าท่เและความราับผดิชอบขอาบุคลากรา  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การาก ากับและตดิตามผลการาด าเนนิาานตามแผนท่เก าหนด ให้เร นไรตามเร้าหมายท่เก าหนดไว้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

-  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

-  
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ส่วนที่  5  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
  

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่าช้่ 1.1 ผลการาบริาหารา

จัดการาหลักสูตราโดยราวม 

3.01 คะแนน 18.16 3.63  3.63 

5  

ตัวบ่าช้่ 1.2 อาจาราย์รราะจ าคณะ

ท่เม่คุณวุฒิรริาญญาเอก 

ร้าอยละ 33 25.47*5 3.18  3.18 

40  

ตัวบ่าช้่ 1.3 อาจาราย์รราะจ าคณะ

ท่เด าราาต าแหน่าทาาวิชาการา 

ร้าอยละ 25 7.55*5 0.63  0.63 

60  

ตัวบ่าช้่ 1.4 จ านวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเท่ยบเท่าตอ่จ านวน

อาจาราย์รราะจ า 

ร้าอยละ 10 35.56-25 

*100 

0.00  0.00 

53  

ตัวบ่าช้่ 1.5 การาบริาการานักศกึษา

ราะดับรริาญญาตร่า 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่าช้่ 1.6 กิจกรารามนักศึกษา

ราะดับรริาญญาตร่า 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่าช้่ 2.1 ราะบบและกลไกการา

บริาหาราและพัฒนาาานวิจัยหรืาอ

าานสร้าาาสราราค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่าช้่ 2.2 เาินสนับสนุน

าานวจิัยและาานสร้าาาสราราค ์

กลุ่มมนุษยฯ์ 

25,000 บาท 

17,815,320 336,138.11/25,000

*5=67.22 

 5.00 

53  

ตัวบ่าช้่ 2.3 ผลาานวชิาการาขอา

อาจาราย์รราะจ าและนักวจิัย 

กลุม่มนุษย์ฯ 

ราอ้ยละ 20 

39.00*100 73.58/20*5 

 = 18.40 

 5.00 

53  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่าช้่ 3.1 การาบริาการาวิชาการา

แก่สัาคม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่าช้่ 4.1 ราะบบและกลไกการา

ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่าช่้ 5.1 การาบริาหาราขอาคณะ

เพืเอการาก ากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณข์อาคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่าช้่ 5.2 ราะบบก ากับการา

รราะกันคุณภาพหลักสูตรา 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 52.44 / 13 4.03 
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ต้อารรัาบรรุาาเร่าาด่วน 

1.51–2.50 ตอ้ารราับรราุา 

2.51–3.50 ราะดับพอใช้ 

3.51–4.50 ราะดับด่ 

4.51 – 5.00 ราะดับด่มาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.27) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.63) 
2.91 การาด าเนนิาานราะดับพอใช้ 

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

รวม 13 4 7 2  

คะแนนเฉลี่ย 2.20 5.00 4.32 4.03 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 

การ

ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

การ

ด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนินงาน

ระดับด ี
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ส่วนที่  6  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2560 

 

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 - ---ราะดับรราิญญาตรา่ 1 1 1 - - 3 

3 - ---ราะดับ ร.บัณฑิต - - - - - - 

4 - ---ราะดับรราิญญาโท - - - 1 - 1 

5 - ---ราะดับ ร.บัณฑิตขั้นสูา - - - - - - 

6 - ---ราะดับรราิญญาเอก - - - - 1 1 

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตั้ง 

1 - - - - 1 

8 - ---ราะดับรราิญญาตรา่ 1 - - - - 1 

9 - ---ราะดับ ร.บัณฑิต - - - - - - 

10 - ---ราะดับรราิญญาโท - - - - - - 

11 - ---ราะดับ ร.บัณฑิตขั้นสูา - - - - - - 

12 - ---ราะดับรราิญญาเอก - - - - - - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

930 18 1,574 50 9 2,581 

14 - ---จ านวนนักศึกษารัจจุบันท้ัาหมด -

 ราะดับรราญิญาตร่า 

930 18 1,574 - - 2,522 

15 - ---จ านวนนักศึกษารัจจุบันท้ัาหมด -

 ราะดับ ร.บัณฑิต 

- - - - - - 

16 - ---จ านวนนักศึกษารัจจุบันท้ัาหมด -

 ราะดับรราญิญาโท 

- - - 50 - 50 

17 - ---จ านวนนักศึกษารัจจุบันท้ัาหมด -

 ราะดับ ร.บัณฑิตขั้นสูา 

- - - - - - 

18 - ---จ านวนนักศึกษารัจจุบันท้ัาหมด -

 ราะดับรราญิญาเอก  

- - - - 9 9 
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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 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

     53 

20 - -จ านวนอาจาราย์รราะจ าท้ัาหมดท่เ

รฏบัิติาานจริาาและลาศึกษาต่อ วุฒิรราญิญา

ตราห่ราือเท่ยบเท่า  

     - 

21 - -จ านวนอาจาราย์รราะจ าท้ัาหมดท่เ

รฏบัิติาานจริาาและลาศึกษาต่อ วุฒิรราญิญา

โทหราอืเท่ยบเท่า 

     39.5 

22 - -จ านวนอาจาราย์รราะจ าท้ัาหมดท่เ

รฏบัิติาานจริาาและลาศึกษาต่อ วุฒิรราญิญา

เอกหราือเท่ยบเทา่  

     13.5 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ 

     49 

24 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ า (ท่เไมม่ต่ าแหน่า

ทาาวิชาการา) ท่เม่วุฒิรราญิญาตรา่ หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

25 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ า (ท่เไมม่ต่ าแหน่า

ทาาวิชาการา) ท่เม่วุฒิรราญิญาโท หราอื

เท่ยบเทา่ 

     39.5 

26 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ า (ท่เไมม่ต่ าแหน่า

ทาาวิชาการา) ท่เม่วุฒิรราญิญาเอก หราอื

เท่ยบเทา่ 

     9.5 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     4 

28 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่าผูช้่วย

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาตรา่ หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

29 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่าผูช้่วย

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาโท หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 
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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 

30 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่าผูช้่วย

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาเอก หราอื

เท่ยบเทา่ 

     4 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

32 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่าราอา

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาตรา่ หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

33 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่าราอา

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาโท หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

34 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่าราอา

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาเอก หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

36 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่า

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาตรา่ หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

37 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่า

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาโท หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

38 - ---จ านวนอาจาราย์รราะจ าต าแหน่า

ศาสตราาจาราย์ ท่เม่วุฒิรราิญญาเอก หราอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตาม

วุฒิการศึกษา 

15 5 15 5 5 45 

40 - - --ราะดับรราิญญาตรา่ 15 5 15 - - 35 

41 - - --ราะดับ ร.บัณฑิต - - - - - - 

42 - - --ราะดับรราิญญาโท - - - 5 - 5 
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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 

43 - - --ราะดับ ร.บัณฑิตขั้นสูา - - - - - - 

44 - - --ราะดับรราิญญาเอก - - - - 5 5 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 - - 2 2 5 

46 - - --จ านวนอาจาราย์รราะจ าหลักสูตราท่เไม่ม่

ต าแหน่าทาาวิชาการา 

14 5 15 3 3 40 

47 - - --จ านวนอาจาราย์รราะจ าหลักสูตราท่เม่

ต าแหน่าผูช้่วยศาสตราาจาราย์ 

1 - - 2 2 5 

48 - - --จ านวนอาจาราย์รราะจ าหลักสูตราท่เม่

ต าแหน่าราอาศาสตราาจาราย์ 

- - - - - - 

49 - - --จ านวนอาจาราย์รราะจ าหลักสูตราท่เม่

ต าแหน่าศาสตราาจาราย์ 

- - - - - - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

25 8 33 9 9 84 

51 - - --บทความวิจัยหราือบทความวิชาการา

ฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในราายาานสืบเนืเอาจาก

การารราะชุมวิชาการาราะดับชาติ 

4 2 3 2 2 13 

52 - - --บทบสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ในราายาาน

สบืเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการาราะดับ

นานาชาติ หราอืในวาราสาราทาาวิชาการา

ราะดับชาติท่เไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม

รราะกาศ ก.พ.อ. หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

การาอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เร นรราะกาศให้ทราาบเร นการาทัเวไร และแจา้

ให้ กพอ./กกอ.ทราาบภายใน 30 วันนับแต่

วันท่เออกรราะกาศาราฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์ใน

ราายาานสืบเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการา

ราะดับนานาชาติ หราอืในวาราสาราทาาวิชาการา

15 6 21 5 5 52 
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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 

ราะดับชาติท่เไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตาม

รราะกาศ ก.พ.อ. หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

การาอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เร นรราะกาศให้ทราาบเร นการาทัเวไร และแจา้

ให้ กพอ./กกอ.ทราาบภายใน 30 วันนับแต่

วนัท่เออกรราะกาศ 

53 - - --ผลาานท่เได้รัาบการาจดอนุสิทธิบัตรา - - - - - - 

54 - - --บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาท่เ

ต่พิมพ์ในวาราสาราวิชาการาท่เรราากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่เ 2 

- - 2 1 1 4 

55 - - --บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาท่เ

ต่พิมพ์ในวาราสาราวิชาการาราะดับนานาชาติท่เ

ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

รราะกาศ ก.พ.อ.  หราือราะเบ่ยบ

คณะกรารามการาการาอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การาพิจาราณาวาราสาราทาา

วิชาการาส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาา

วิชาการา พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดท าเร นรราะกาศให้ทราาบ

เร นการาทัเวไร และแจา้ให้  กพอ./กกอ.ทราาบ

ภายใน 30 วันนับ แต่วันท่เออกรราะกาศ (ซึเา

ไม่อยู่ใน Beall’s list) หราอืต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการาท่เรราากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่เ 1 

2 - 7 - - 9 

56 - - --บทความวิจัยหราือบทความวิชาการาท่เ

ต่พิมพ์ในวาราสาราวิชาการาราะดับนานาชาติท่เ

รราากฏในฐานข้อมูลราะดับนานาชาติตาม

รราะกาศ ก.พ.อ. หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

- - - - - - 
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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 

การาอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556  

57 - - --ผลาานไดร้าับการาจดสทิธิบัตรา - - - - - - 

58 - - --ผลาานวิชาการารัาบใช้สัาคมท่เได้ราับการา

รราะเมนิผ่านเกณฑ์การาขอต าแหน่าทาา

วิชาการาแล้ว 

- - - - - - 

59 - - --ผลาานวิจัยท่เหน่วยาานหราืออาค์กรา

ราะดับชาติว่าจา้าให้ด าเนินการา 

4 - - - - 4 

60 - - --ผลาานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ท่เ

ค้นพบใหมแ่ละไดร้าับการาจดทะเบ่ยน 

- - - - - - 

61 - - --ต าราาหราือหนัาสอืหราือาานแรลท่เได้ราับ

การารราะเมนิผ่านเกณฑ์การาขอต าแหน่าทาา

วิชาการาแล้ว 

- - - 1 1 2 

62 - - --ต าราาหราือหนัาสอืหราือาานแรลท่เผ่าน

การาพิจาราณาตามหลักเกณฑ์การารราะเมนิ

ต าแหน่าทาาวิชาการาแต่ไมไ่ด้น ามาขอราับการา

รราะเมนิต าแหน่าทาาวิชาการา 

- - - - - - 

63 - - --จ านวนาานสร้าาาสราราค์ท่เม่การา

เผยแพรา่สู่สาธาราณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึเา หราอืผ่านสืเออิเลคทราอนิกส์ online 

- - - - - - 

64 - - --จ านวนาานสร้าาาสราราค์ท่เได้ราับการา

เผยแพรา่ในราะดับสถาบัน 

- - - - - - 

65 - - --จ านวนาานสร้าาาสราราค์ท่เได้ราับการา

เผยแพรา่ในราะดับชาติ 

- - - - - - 

66 - - --จ านวนาานสร้าาาสราราค์ท่เได้ราับการา

เผยแพรา่ในราะดับความร่าวมมอืราะหว่าา

รราะเทศ 

- - - - - - 

67 - - --จ านวนาานสร้าาาสราราค์ท่เได้ราับการา

เผยแพรา่ในราะดับภูมิภาคอาเซ่ยน 

- - - - - - 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  132 
 

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 

68 - - --จ านวนาานสร้าาาสราราค์ท่เได้ราับการา

เผยแพรา่ในราะดับนานาชาติ  

- - - - - - 

69 - - -จ านวนบทความขอาอาจาราย์รราะจ า

หลักสูตรารราญิญาเอกท่เไดร้าับการาอ้าาอาิใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน

อาจาราย์รราะจ าหลักสูตรา 

- - - - - - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 162 1 269 - - 432 

71 จ านวนบัณฑิตราะดับรราิญญาตรา่ท่เตอบแบบ

ส าราวจเราืเอาการาม่าานท าภายใน 1 รท หลัา

ส าเรา็จการาศึกษา 

159 1 269 - - 429 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชพีอสิระ) 

140 1 229 - - 370 

73 จ านวนบัณฑิตราะดับรราิญญาตรา่ท่เรราะกอบ

อาช่พอิสราะ 

- - - - - 0 

74 จ านวนผู้ส าเรา็จการาศึกษาราะดับรราิญญาตราท่่เ

มา่านท าก่อนเข้าศึกษา 

12 - 12 - - 24 

75 จ านวนบัณฑิตราะดับรราิญญาตรา่ท่เมก่ิจการา

ขอาตนเอาท่เม่ราายไดร้ราะจ าอยู่แล้ว 

- - - - - 0 

76 จ านวนบัณฑิตราะดับรราิญญาตรา่ท่เศึกษาต่อ

ราะดับบัณฑิตศึกษา 

1 - 5 - - 6 

77 จ านวนบัณฑิตราะดับรราิญญาตรา่ท่เอุรสมบท - - - - - 0 

78 จ านวนบัณฑิตราะดับรราิญญาตรา่ท่เเกณฑ์ทหารา 2 - 3 - - 5 

79 เาินเดอืนหราือราายได้ต่อเดือน ขอาผู้ส าเรา็จ

การาศึกษาราะดับรราิญญาตรา่ท่เไดา้านท าหราือ

รราะกอบอาช่พอิสราะ (ค่าเฉล่เย) 

13,605 15,000 14,218 - - 14,274 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.38 4.75 4.37 4.35 - 4.38 
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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 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

   5  5 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูราณ์ท่เม่การา

ต่พิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึเา  

   -  - 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์

ในราายาานสบืเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการา

ราะดับชาติ 

   -  - 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์

ในราายาานสบืเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการา

ราะดับนานาชาติ หราอืในวาราสาราทาาวิชาการา

ราะดับชาติท่เไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

รราะกาศ ก.พ.อ.หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

อุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การาพิจาราณา

วาราสาราทาาวิชาการาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า

เร นรราะกาศให้ทราาบทัเวไรและแจ้า ก.พ.อ./

กกอ. ทราาบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่เออก

รราะกาศ 

   5  5 

85 - ---ผลาานท่เได้ราับการาจดอนุสทิธิบัตรา    -  - 

86 - ---จ านวนบทความท่เต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการาท่เรราากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่เ 2 

   -  - 
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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 

87 - ---จ านวนบทความท่เต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการาราะดับนานาชาติ ท่เไมอ่ยู่ใน

ฐานข้อมูลตามรราะกาศ ก.พ.อ.หราือราะเบ่ยบ

คณะกรารามการาอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์

การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการา

ส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัท าเร นรราะกาศให้ทราาบทัเวไรและ

แจา้ ก.พ.อ./กกอ. ทราาบภายใน 30 วัน  นับ

แต่วันท่เออกรราะกาศ (ซึเาไม่อยู่

ใน Beall's list) หราอืต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการา ท่เรราากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่เ 1 

   -  - 

88 - ---จ านวนบทความท่เต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการาราะดับนานาชาติ ท่เรราากฏอยู่

ในฐานข้อมูลราะดับนานานชาติตาม

รราะกาศ ก.พ.อ.หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

อุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การาพิจาราณา

วาราสาราทาาวิชาการาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556 

   -  - 

89 - ---ผลาานท่เได้ราับการาจดสทิธิบัตรา    -  - 

90 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เมก่าราเผยแพรา่

สูส่าธาราณะในลักษณะใดลักษณะหนึเา หราอื

ผ่านสืเออิเลคทราอนิกส์ online 

   -  - 

91 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับสถาบัน 

   -  - 

92 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับชาติ 

   -  - 

93 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา    -  - 
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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 

เผยแพรา่ในราะดับความร่าวมมอืราะหว่าา

รราะเทศ 

94 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับภูมิภาคอาเซ่ยน 

   -  - 

95 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับนานาชาติ  

   -  - 

96 จ านวนผู้ส าเรา็จการาศึกษาราะดับรราิญญาโท

ท้ัาหมด (รทการาศึกษาท่เเร นวาราอบรราะเมนิ) 

   1  1 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

    

ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์

ในราายาานสบืเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการา

ราะดับชาติ  

    - 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูราณ์ท่เต่พิมพ์

ในราายาานสบืเนืเอาจากการารราะชุมวิชาการา

ราะดับนานาชาติ หราอืในวาราสาราทาาวิชาการา

ราะดับชาติท่เไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม

รราะกาศ ก.พ.อ.หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

อุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การาพิจาราณา

วาราสาราทาาวิชาการาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เร นรราะกาศให้ทราาบทัเวไรและแจ้า ก.พ.อ./

กกอ. ทราาบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่เออก

รราะกาศ 

    - 

100 - ---ผลาานท่เได้ราับการาจดอนุสทิธิบัตรา     - 

101 - ---จ านวนบทความท่เต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการาท่เรราากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่เ 2 

    - 
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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 

102 - ---จ านวนบทความท่เต่พิมพ์ใน

วาราสาราวชิาการาราะดับนานาชาติ ท่เไมอ่ยู่ใน

ฐานข้อมูลตามรราะกาศ ก.พ.อ.หราือราะเบ่ยบ

คณะกรารามการาอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์

การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การาพิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการา

ส าหราับการาเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัท าเร นรราะกาศให้ทราาบทัเวไรและ

แจา้ ก.พ.อ./กกอ. ทราาบภายใน 30 วัน  นับ

แต่วันท่เออกรราะกาศ (ซึเาไม่อยู่

ใน Beall's list) หราอืต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการา ท่เรราากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุม่ท่เ 1 

    

ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

103 - ---จ านวนบทความท่เต่พิมพ์ใน

วาราสาราวิชาการาราะดับนานาชาติ ท่เรราากฏอยู่

ในฐานข้อมูลราะดับนานานชาติตาม

รราะกาศ ก.พ.อ.หราอืราะเบ่ยบคณะกรารามการา

อุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การาพิจาราณา

วาราสาราทาาวิชาการาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การา

พิจาราณาวาราสาราทาาวิชาการาส าหราับการา

เผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา พ.ศ.2556 

 

    - 

104 - ---ผลาานท่เได้ราับการาจดสทิธิบัตรา     - 

105 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เมก่าราเผยแพรา่

สูส่าธาราณะในลักษณะใดลักษณะหนึเา หราอื

ผ่านสืเออิเลคทราอนิกส์ online 

    - 

106 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับสถาบัน 

    - 

107 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับชาติ 

    - 
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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 

108 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับความร่าวมมอืราะหว่าารราะเทศ 

    

ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

109 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับภูมิภาคอาเซ่ยน 

    - 

110 - ---จ านวนาานสร้าาาสราราคท่์เได้รัาบการา

เผยแพรา่ในราะดับนานาชาติ  

    - 

111 จ านวนผู้ส าเรา็จการาศึกษาราะดับรราิญญาเอก

ท้ัาหมด (รทการาศึกษาท่เเร นวาราอบรราะเมนิ) 

    - 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 

(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

     1,884.80 

113 - ---ราะดับอนุรราิญญา      - 

114 - ---ราะดับรราิญญาตรา่      1,816.85 

115 - ---ราะดับ ร.บัณฑิต      - 

116 - ---ราะดับรราิญญาโท      58.05 

117 - ---ราะดับ ร.บัณฑิตขั้นสูา      - 

118 - ---ราะดับรราิญญาเอก      9.90 

119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

     2,301,320  

120 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

      -  

121 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ       -  

122 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     2,301,320  

123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

     15,514,000 

124 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

      -  

125 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ       -  

126 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     15,514,000 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  138 
 

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 

127 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     53 

128 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

129 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

130 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     53 

131 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง 

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     - 

132 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

133 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

134 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ      - 

136 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่  

     - 

137 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ       - 
138 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรา์และ

สัาคมศาสตรา์  

     - 

139 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ      - 

140 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่   

     - 

141 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ        - 
142 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

     12 

144 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ      - 
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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 

เทคโนโลย่ 

145 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

146 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     12 

147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ 

     58 

148 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

149 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

150 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     58 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร      - 

152 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

153 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

154 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการที่

     2 
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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 

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

156 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

157 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

158 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     2 

159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

     9 

160 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

161 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

162 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     9 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

     - 
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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 

หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

164 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

165 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

166 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร      - 

168 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

169 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

170 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

     - 

172 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

173 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

174 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

     4 

176 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

177 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

178 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     4 
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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 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ

ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     - 

180 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

181 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

182 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

     1 

184 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

185 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

186 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     1 

187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

     - 

188 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

189 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

190 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

     - 

192 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

193 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 
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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 

194 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

 

     - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

     - 

196 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

197 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

198 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

     - 

200 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

201 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

202 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

204 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

205 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

206 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

208 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

209 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

210 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ      - 
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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 

สัาคมศาสตรา์ 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

     - 

212 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราแ์ละ

เทคโนโลย่ 

     - 

213 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตราส์ุขภาพ      - 

214 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตราแ์ละ

สัาคมศาสตรา์ 

     - 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
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สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2560 ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 

 

ผลการ

ด าเนินงานตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 

ผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2560 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1. หลักสูตราบริาหาราธุรากิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสตกิส ์

ผ่าน 3.57 ราะดับด่ 3.67 ราะดับด่ 1. อาจาราย์ผ่อาใส สินธุสกุล  รราะธานกรารามการา 

2. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ดวาทิพย ์จันทร์าอ่วม กรารามการา 

3. อาจาราย์บริาสุทธ์ิ ผึเาผดุา  กรารามการา  

4. นาาสาวสุนทร่า พัชรารราะทร่  เลขานุการา 

2. หลักสูตราบริาหาราธุรากิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสตกิส์ 

(หลักสูตรานานาชาติ) 

ผ่าน 3.30 ราะดับด่ 3.54 ราะดับด่ 1. อาจาราย์ผ่อาใส สินธุสกุล  รราะธานกรารามการา 

2. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ดวาทิพย ์จันทร์าอ่วม กรารามการา 

3. อาจาราย์บริาสุทธ์ิ ผึเาผดุา  กรารามการา  

4. นาาสาวสุนทร่า พัชรารราะทร่  เลขานุการา 

3. หลักสูตราบริาหาราธุรากิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาซัพพลายเชน

ธุรากิจ 

ผ่าน 3.56 ราะดับด่ 3.83 ราะดับด่ 1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.อัจฉราา  หล่อตราะกูล รราะธาน

กรารามการา 

2. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.วราาภราณ์ ไทยมา   

กรารามการา 

3. ดรา.เฉลิมพรา เย็นเยอืก  กรารามการา 

4. นาาสาวกัลยากรา ทอามาก  เลขานุการา 
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หลักสูตร 

 

ผลการ

ด าเนินงานตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 

ผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2560 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

4. หลักสูตราบริาหาราธุรากิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.69 ราะดับด่ 3.73 ราะดับด ่ 1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.อัจฉราา  หล่อตราะกูล รราะธาน

กรารามการา 

2. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.วราาภราณ์ ไทยมา  กรารามการา 

3. ดรา.เฉลิมพรา เย็นเยอืก  กรารามการา 

4. นาาสาวเกษราา ตร่าไพชยนต์ศักดิ์  เลขานุการา 

5. หลักสูตราบริาหาราธุรากิจดุษฎบั่ณฑิต 

สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.07 ราะดับด่ 3.39 ราะดับด่ 1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.อัจฉราา  หล่อตราะกูล รราะธาน

กรารามการา 

2. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.วราาภราณ์ ไทยมา   

กรารามการา 

3. ดรา.เฉลิมพรา เย็นเยอืก  กรารามการา 

4. นาาสาวเกษราา ตร่าไพชยนต์ศักดิ์  เลขานุการา 

ผลรวม 
- ผ่าน 5 

หลักสูตร 
3.44 ระดับด ี 3.63 ระดับด ี คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ 3.63 คะแนน 
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ภาคผนวก ข 

รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปกีารศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สารบัญ 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ราายาานน่เ้ร นการาสราุรผลการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายในขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560 ตามกราะบวนการาในราะบบรราะกันคุณภาพขอามหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา  

ซึเาด าเนินการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันท่เ 24 

สิาหาคม 2561 โดยคณะกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รราะจ ารทการาศึกษา 2560  ได้รราะเมินคุณภาพจากราายาานการารราะเมินตนเอา (SAR) ตามราอบรทการาศึกษา 

2560 (1 สิาหาคม 2560 - 31 กรากฎาคม 2561) และได้ราวบราวมข้อมูลเพิเมเติมจากการาสัมภาษณ์ ดัาน่้ 

1) ตัวแทนผู้บริาหารา จ านวน 4 คน 2) ตัวแทนอาจาราย์ จ านวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากราสายสนับสนุนวิชาการา 

จ านวน 7 คน และ 4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 8 คน  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาด าเนินาานตามราะบบและกลไกการารราะกันคุณภาพคราบทั้า 

5 อาค์รราะกอบ จ านวน 13 ตัวบ่าช่้ โดยผลการารราะเมินตนเอาตามเกณฑ์ สกอ. ม่คะแนนเฉล่เย 4.03 ได้

คุณภาพราะดับด่ ส่วนผลการารราะเมินขอาคณะกรารามการาฯ ตามเกณฑ์ สกอ. ม่คะแนนเฉล่เย 4.03 ได้คุณภาพ

ราะดับด่ ราายละเอ่ยดสราุรได้ดัาน่้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การาด าเนินาานต้อารรัาบรรุาาเร่าาด่วน 

1.51  –  2.50 การาด าเนินาานต้อารรัาบรรุาา 

2.51 – 3.50   การาด าเนินาานราะดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การาด าเนินาานราะดับด่ 

4.51 – 5.00   การาด าเนินาานราะดับด่มาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.27) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.63) 

2.91 การาด าเนนิาานราะดับพอใช ้

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนนิาานราะดับด่มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.20 5.00 4.32 4.03 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 
การาด าเนนิาาน

ต้อารรัาบรรุาา 

การาด าเนนิาาน

ราะดับด่มาก 

การาด าเนนิาาน

ราะดับด่ 
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(ลงนามแล้ว) 

(ลงนามแล้ว) 

  

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

  

 

1. ลานาม................................................................................รราะธานกรารามการา 

      (ผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ดรา.อ าพล  นววาศ์เสถย่รา) 

                                                 

2. ลานาม................................................................................กรารามการา 

      (ผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ดรา.อัจฉราา  หล่อตราะกูล) 

                                                     

3. ลานาม................................................................................กรารามการา 

                 (อาจาราย์วเิช่ยรา  โสมวิภาค) 

 

 4. ลานาม................................................................................เลขานุการา 

             (นาาสาวฝอยทอา  สาคราวราราณศักดิ์) 

 

5. ลานาม................................................................................เลขานุการา 

                    (นายจ าราัส  นิเมส าราาญ) 

 
 

6. ลานาม................................................................................เลขานุการา 

                   (นาาสาวธนพรา  เหนอืเกตุ) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หน้าปก 

 1.1 การาราะบุชืเอขอาคณะวิชาหราอืหน่วยาานเทย่บเท่า ท่เราายาานผลการา

รราะเมินตนเอา 

   

 1.2 การาราะบุช่วาวันเวลาท่เราายาาน    

 1.3 การาราะบุ วัน เดอืน รท ท่เจดัท าราายาาน    

2.  ค าน า 

 2.1 การาราะบุวัตถุรราะสาคใ์นการารราะเมิน    

 2.2 การาราะบุอาคร์ราะกอบและตัวบ่าช่้ท่เราายาาน    

 2.3 การาราะบุช่วาเวลาท่เราายาาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อราอา    

 3.2 ความสอดคลอ้าขอาหัวขอ้กับเนื้อหาภายใน    

4.  ส่วนที่  1  บริบทของหนว่ยงาน 

 4.1 ชืเอหน่วยาาน ท่เตัา้ และรราะวัติความเร นมาโดยย่อ    

 4.2 รราัชญา วสิัยทศัน ์พันธกจิ รราะเด็นยุทธศาสตรา ์เร้าหมายและ

วัตถุรราะสาค ์

   

 4.3 โคราาสราา้าอาคก์รา และโคราาสราา้าการาบราหิารา    

 4.4 ราายชืเอผู้บริาหารา กรารามการาบราหิารา กรารามการารราะจ าหนว่ยาานชุดรัจจุบัน    

 4.5 หลักสูตราและสาขาวิชาท่เเริดสอน     

 4.6 จ านวนนักศึกษา     

 4.7 จ านวนอาจาราย์และบุคลากรา    

 4.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เก่เยวกับาบรราะมาณ     

 4.9 เอกลักษณห์ราอืวัฒนธรารามขอาหน่วยาาน    

5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 

ผลการารราับรราุาตามขอ้เสนอแนะขอาผลการารราะเมินรทท่เผ่านมา/ผลการา

ด าเนินาานตามแผนพัฒนาคุณภาพ รทการาศึกษา 2560 

   

6.   ส่วนที่  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สราุรผลการารฏิบัติราาชการาตามแผนรฏิบัติราาชการา รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 

2561 ราะดับคณะ 
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

7.  ส่วนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 7.1 การาเขย่นราายาานการารราะเมินตนเอา ราะดับคณะ    

  7.1.1 ค าอธิบายตัวบ่าช่ ้    

7.1.2  เกณฑ์การาให้คะแนน    

7.1.3  ผลการาด าเนนิาาน    

7.1.4  ราายการาหลักฐาน    

7.1.5  การารราะเมนิตนเอา    

7.1.6  ราายาานผลการาวเิคราาะห์จุดเดน่และจดุท่เควราพัฒนาแต่ละ

อาคร์ราะกอบ 

   

8.  ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

8.1 ตาราาาท่เ ส.1 ผลการารราะเมินตนเอาราายตัวบ่าช่้ตามอาคร์ราะกอบคุณภาพ    

8.2 ตาราาาท่เ ส.2 ผลการารราะเมินตนเอาตามอาคร์ราะกอบคุณภาพ    

9.  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

9.1 การาราะบุข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่าาถกูต้อาและคราบถว้น    

10.  ภาคผนวก 

10.1 สราุรผลตราวจรราะเมินราะดับหลักสูตรา    

10.2 ค าสัเาแต่าตัา้คณะกรารามการารราะกันคุณภาพ ราะดับคณะ    
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพืเอการาผลิตนักรฏิบัติอย่าามืออาช่พ 

 

พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การาศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรากิาราวชิาการา (Outreach)  

4. ท านุบ าราุาศิลระและวัฒนธราราม (Arts and Culture) 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักรฏิบัติท่เม่ความราู้ความสามาราถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตราาต่อความ

ต้อาการาขอาผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้รราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เสนอาตอบต่อการาเรล่เยนแรลา

ทาาอาเซย่นและสัาคมโลก 

3. ให้บราิการาวิชาการาและเทคนิควิธ่การารราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สัาคม และรราะชาคมอาเซย่นอย่าาม่คุณภาพ 

4. อนุราักษ์และท านุบ าราุาศิลรวัฒนธรารามไทยสู่สัาคม 

5. วิจัยและสราา้าอาคค์วามราูใ้นการารราะกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การาพัฒนาสถาน

รราะกอบการาและสัาคม 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความราู้ 

2. คุณธราราม 

3. เคราอืข่าย 

4. ความเร นมืออาช่พ 

5. วัฒนธราราม ท่เวา่ “ความเร นแบบอย่าาท่เด่ตามวิถ่ขอาราัตนโกสินทรา์” 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความด่าามและการารฏิบัติตนในจรายิวัตราแบบไทย และความเคาราพผู้อาวุโส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตราท์่เ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เร นเอตทัคคะอย่าายัเายืน 

ยุทธศาสตราท์่เ 2 สราา้าผลาานวิชาการาสู่การายกราะดับภูมิรัญญาท้อาถิเนอย่าายัเายืน 

ยุทธศาสตราท์่เ 3 การาสราา้าเคราอืข่ายความราว่มมือกับอาคก์ราและหน่วยาานภายนอก 

ยุทธศาสตราท์่เ 4 สราา้าการารัาบราูแ้ละการายกย่อาในราะดับนานาชาติ 

 

 4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา คณบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. อาจาราย์สุวัฒน์  นวลขาว  ราอาคณบด่ฝา่ยบราหิารา 

3. อาจาราย์วริายิา   บุญมาเลิศ ราอาคณบด่ฝา่ยวิชาการา 

4. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.ชัยฤทธิ์ ทอาราอด ราอาคณบด่ฝา่ยวิจัย 

5. อาจาราย์สุดาราัตน์  พิมลราัตนกานต์ ราอาคณบด่ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

6. อาจาราย์ ดรา.ธันย์  ชัยทรา  ราอาคณบด่ฝา่ยกจิการานักศึกษา 

7. นาาสาวสุนทรา่   พัชรารราะท่ร หัวหน้าส านักาาน 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา รราะธาน 

2. อาจาราย์สุวัฒน์  นวลขาว  กรารามการา 

3. อาจาราย์วริายิา   บุญมาเลิศ กรารามการา 

4. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.ชัยฤทธิ์ ทอาราอด กรารามการา 

5. อาจาราย์ ดรา.ธันย์  ชัยทรา  กรารามการา 

6. อาจาราย์สุดาราัตน์  พิมลราัตนกานต์ กรารามการา 

7. อาจาราย์ ดรา.ฉัตราราัตน์  โหตราะไวศยะ กรารามการา 

8. อาจาราย์ ดรา.ชติพาษ์  อัยสานนท์ กรารามการา 

9. อาจาราย์วราาภราณ์  สาราอินมูล กรารามการา 

10. อาจาราย์ไกราวิทย์  สินธุค ามูล กรารามการา 

11. อาจาราย์อนุช   นามภิญโญ กรารามการา 

12. อาจาราย์พราเก่ยราติ  ภักด่วาศ์เทพ กรารามการา 

13. อาจาราย์วทัญญู  ชูภักตรา ์  กรารามการา 

14. อาจาราย์พุทธิวัฒน์  ไวยวุฒิธนาภูมิ กรารามการา 

15. นาาสาวสุนทรา่  พัชรารราะท่ร กรารามการาและเลขานุการา 

16. นาาสาวพราพมิล  มนตราว่ัฒน์ กรารามการาและผู้ชว่ยเลขานุการา 
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คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. ราอาศาสตราาจาราย์ ดรา.ฤาเดช เกิดวิชัย   รราะธานกรารามการา 

อธิการาบด่มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา 

2. ราอาศาสตราาจาราย์ ดรา. ทว่ศักดิ์ เทพพทิักษ ์  กรารามการา 

(รราะเภทผู้ทราาคุณวุฒภิายนอก) 

3. นาาจ าเรา่ยา   วัยวัฒน์   กรารามการา 

(รราะเภทผู้ทราาคุณวุฒภิายนอก) 

4. นายเกตติวทิย์   สิทธิสุนทราวาศ์  กรารามการา 

(รราะเภทผู้ทราาคุณวุฒภิายนอก) 

5. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.สมเดช ราุา่ศรา่สวัสดิ์   กรารามการา 

(รราะเภทผู้บราหิารามหาวิทยาลัย) 

6. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา. วิทยา เมฆข า   กรารามการา 

(รราะเภทผู้บราหิารามหาวิทยาลัย) 

7. อาจาราย์สุวัฒน์  นวลขาว   กรารามการา 

(รราะเภทผู้แทนผู้บราหิาราวิทยาลัย) 

8. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.รราช่า วราาราัตน์ไชย  กรารามการา 

(รราะเภทผู้แทนคณาจาราย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา  กรารามการาและเลขานุการา 

คณบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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คณะกรารามการาอ านวยการา 

คณบด่ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายวิชาการา 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายบราหิารา 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายกิจการานักศึกษา 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายแผนาานฯ 

 

 

ราอาคณบด่ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

 
หวัหน้าส านกังาน 

  
  

1.าานบริาการาการาศึกษา 

1.1 าานบริาหาราาานทัเวไร 

1.2 หลักสูตราและการา

สอน 

1.3 ทะเบ่ยนและ

รราะมวลผลข้อมูล 

1.4 การารัาบเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลาานทาาวิชาการา 

1.6 คุณวุฒิรริาญญาเอก 

  

  

2. าานคลัาและพัสดุ 

2.1 การาเานิ 

าบรราะมาณ 

2.2 บัญช ่

2.3 พัสดุ 

  

1.าานบริาหาราาานทัเวไร 

1.1 ธุราการา/ สาราบราราณ 

1.2 รราะชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพันธ์ 

1.4 อบรามและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคาราสถานท่เและ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยส่ขาว 

1.8 าานบุคลากรา 

 

1.าานพัฒนาาานวจิัย 

1.1 ผลิตผลาานวจิัย 

1.2 เผยแพรา่

ผลาานวจิัย 

1.3 ผลิต

วาราสาราวชิาการา 

1.4 บราิการาวิชากราแก่

สัาคม 

1.5 U-Ranking 

  

อธิการาบด ่

มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนนัทา 

1.าานนโยบาย/แผน/

รราะกันคุณภาพ 

1.1 วเิคราาะห์แผนาาน

และาบรราะมาณ 

1.2 พัฒนาราะบบและ

รราะเมินผลรฏิบัติ

ราาชการา 

1.3 รราะกันคุณภาพ 

  

  

1.าานกจิการานักศึกษา

และศิลรวัฒนธราราม 

1.1 กจิการานักศึกษา 

1.2 บราิหาราและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการาศึกษา 

1.4 กอาทุนกูย้มื 

1.5 ศิลรวัฒนธราราม  

  

2. าานบริาการาวิชาการา 

2.1 บริาการาวิชาการา 

2.2 าานหาราายได้ 

  

  

สถาบันธุรากิจ

ซัพพลายเชน 

4.3 โครงสรา้งการบริหาร 
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4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราาชภัฏสวนสุนันทา  

ม่หลักสูตราท่เเริดการาเรา่ยนการาสอน จ านวน 5 หลักสูตรา รราะกอบด้วย ราะดับรราิญญาตรา่ 3 หลักสูตรา ราะดับ

รราญิญาโท 1 หลักสูตรา และราะดับรราญิญาเอก 1 หลักสูตรา ราายละเอ่ยดดัาตาราาาท่เ 1 

ตาราาาท่เ 1 สราุรหลักสูตราท่เเริดสอน  

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม ่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์   2559 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรานานาชาติ) 

  2559 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ   2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

  2559 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

  2559 

แหล่งข้อมูล : กอาบรากิาราการาศึกษา มหาวิทยาลยัราาชภัฏสวนสนุันทา 

4.5 จ านวนนักศึกษา 

 ในรทการาศึกษา 2560 วิทยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัราาชภัฏสวนสุนันทา ม่จ านวน

นักศึกษาทั้าหมด จ านวน 2,581 คน ราายละเอย่ดดัาตาราาา 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 804 126 930 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรานานาชาติ) 

18 - 18 

- หลักสูตราบริาหาราธุรากจิบัณฑติ สาขาวิชาการาจัดการาซัพพลายเชนธุรากิจ 1,524 50 1,574 

จ านวนรวมระดับปรญิญาตรี 2,346 176 2,522 
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หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 50 50 

- หลักสูตราบราิหาราธุรากิจดุษฎ่บัณฑิต สาขาวิชาการาจัดการาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 9 9 

จ านวนนวมระดับบัณฑิตศกึษา - 59 59 

รวมท้ังสิ้น 2,346 235 2,581 

แหล่าข้อมูล : กอาบรากิาราการาศึกษา มหาวิทยาลยัราาชภัฏสวนสุนนัทา 

 

4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

 ตาราาา 3 แสดาจ านวนอาจาราย์รราะจ า จ าแนกตามวุฒิการาศึกษา 

หน่วยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์

ป ร ะ จ า

ทั้งหมด 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - 39.5 - 12.5 1 53 

แหล่าข้อมูล : วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 

 ตาราาา 4 แสดาจ านวนอาจาราย์รราะจ า จ าแนกตามต าแหนา่ทาาวิชาการา 

ล าดับ รายละเอียด 
ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าศาสตราาจาราย์ - - - 

2 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าราอาศาสตราาจาราย์ - - - 

3 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ 4 - 4 

4 จ านวนอาจาราย์รราะจ าท่เมต่ าแหน่าอาจาราย์ 49 - 49 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตังิานจรงิและลาศึกษาต่อ 53 - 53 

แหล่าข้อมูล : วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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 ตาราาา 5 แสดาจ านวนบุคลากราสายสนับสนุนวิชาการา จ าแนกตามวุฒิการาศึกษา 

 

วุฒิการศึกษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ตเ ากว่ารราิญญาตรา ่ - 2 2 

รราญิญาตรา ่ 1 18 19 

รราญิญาโท 2 6 8 

รวมท้ังสิ้น 29 

แหล่าข้อมูล : วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราาา 6 แสดาาบรราะมาณ รราะจ ารทาบรราะมาณ พ.ศ. 2561 (ท่เได้รัาบจัดสรารา) 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงนิ ร้อยละ 

าบบุคลากรา 36,667,920.00 44.18 

าบด าเนนิาาน 36,415,380.00 43.87 

าบการาลาทุน 9,220,300.00 11.11 

าบเาินอดุหนุน 700,000.00 0.84 

าบราายจ่ายอืเน ๆ - - 

รวมจ านวนเงนิ 83,003,600.00 100.00 

แหล่าข้อมูล : วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 อัตลักษณ์ (Identity) 

เร นนักรฏิบัติ ถนัดวิชาการา เช่เยวชาญการาสืเอสารา ช านาญการาคิด ม่จติสาธาราณะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมัเนคุณธราราม เร นผู้น าอาคค์วามราูสู้่การารฏิบัติ พัฒนาอาคก์ราแห่าการาเร่ายนราูสู้่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : รัญญาและความคดิสราา้าสราราค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักด่ในอาคก์รา 

3) I (Integration & Collaboration) : บูราณาการา และความราว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเร นมืออาช่พ 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพืเอยืนยันสภาพการาด าเนินาานขอาหน่วยาานและรราะเมินคุณภาพ ท่เสอดคล้อากับราะบบการา

รราะกันคุณภาพขอามหาวิทยาลัย  

2. พิจาราณาความเชืเอมโยาขอาทุกอาค์รราะกอบในราะบบรราะกันคุณภาพขอาหน่วยาาน และการา

ตอบสนอาพันธกิจและเร้าหมายขอามหาวิทยาลัย โดยวิเคราาะห์จุดแข็า จุดท่เควราพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพืเอการาพัฒนาและรราับรราุาคุณภาพขอาหน่วยาานให้ม่รราะสิทธิภาพยิเาขึ้น  ราวมทั้าการาค้นหานวัตกรารามและ

แนวรฏิบัติท่เด่ขอาหน่วยาาน 

3. ติดตามรราะสิทธิผลการาด าเนินาานตามแผนพัฒนารราับรราุาตามข้อเสนอแนะขอาการารราะเมิน

คุณภาพภายในท่เผา่นมา 

4. เพืเอราายาานผลการารราะเมินคุณภาพตามมาตราฐานการาศึกษาต่อหน่วยาานท่เเก่เยวข้อาและ

สาธาราณชน 

  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

คณะกรารามการารราะเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 ท่าน ราว่มกันศึกษาวิเคราาะห์ราายาานรราะเมินตนเอา 

(SAR) ขอาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยได้วาากราอบแนวทาาและเกณฑ์การารราะเมินคุณภาพตาม

มาตราฐาน/ ตัวบ่าช่้ ราว่มกันจัดท าแผนและก าหนดการาตราวจเย่เยมราว่มกัน โดยจ าแนกออกเร น 3 ราะยะ คอื กอ่น

การาตราวจเย่เยม ราะหว่าาการาตราวจเย่เยมและหลัาการาตราวจเย่เยม โดยม่ราายละเอ่ยด ดัาน่้ 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การาเตราย่มการาและวาาแผนกอ่นตราวจเย่เยม  

1. ศึกษาราายาานรราะเมินตนเอา (Self-Assessment Report : SAR) ขอาหน่วยาานในเอกสาราและ

ราะบบ CHE QA Online 

2. คณะกรารามการารราะชุมเพืเอวาาแผนการาตราวจเย่เยม  

3. คณะกรารามการารราะชุมรา่วมกับผู้บราิหาราและบุคลากราขอาหน่วยาาน เพืเอแจ้าวัตถุรราะสาค์และ

ก าหนดการา ตราวจเย่เยม  
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ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การาด าเนินการาราะหว่าาตราวจเย่เยม (ศึกษาเอกสารา / เย่เยมชมสภาพจราาิ / สัมภาษณ์ผูม้่ส่วนได้ส่วนเส่ย)  

1. ตราวจสอบหลักฐานอ้าาอิาตามอาค์รราะกอบท่เรัาบผิดชอบพราอ้มทั้าสัมภาษณ์ผูร้าับผดิชอบตวับ่าช่้  

1.1 สัมภาษณ์ผูแ้ทนกลุ่มต่าาๆ ดัาน่ ้ 

ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริาหารา 4 คน 

2. บุคลากราสายวิชาการา 5 คน 

3. บุคลากราสายสนับสนุนวิชาการา 7 คน 

4. นักศึกษา 8 คน 

5. ศิษย์เกา่ 6 คน 

6. ผู้ใชบ้ัณฑติ 2 คน 

 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การาด าเนินการาหลาัตราวจเย่เยม  

1. คณะกรารามการารราะชุมสราุรผลการาตราวจรราะเมิน 

2. สราุรผลการาวิเคราาะห์และรราะเมินผลการาตราวจรราะเมินในราูรแบบเอกสาราและในราะบบ CHE 

QA Online  

3. ราายาานผลการาตราวจรราะเมินด้วยวาจาให้ผูบ้ราหิาราและบุคลากราขอาหน่วยาานทราาบ 

 

5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

             วิธ่การาตราวจสอบความถูกต้อาน่าเชืเอถอืขอาข้อมูล  

1. ตราวจสอบข้อมูลเอกสาราหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้ราับผิดชอบตัวบ่าช่้ และตัวแทนกลุ่มดัากล่าวข้าาต้น พรา้อมตราวจเย่เยมพื้นท่เการา

ให้บริาการา 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 6.1 สราุรผลการารราะเมินราายตัวบ่าช่ต้ามอาคร์ราะกอบคุณภาพ 

ตาราาา ร.1 ผลการารราะเมินราายตัวบ่าช่้ตามอาค์รราะกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=บรรล)ุ 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนทีไ่ด ้

 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) 

หมายเหต ุ

ตัวหาร  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  

ตัวบ่าช้่ 1.1 ผลการาบริาหาราจัดการาหลักสูตรา

โดยราวม 

3.01 คะแนน 18.16 3.63  3.63 คะแนน - 

5   

ตัวบ่าช้่ 1.2 อาจาราย์รราะจ าคณะท่เมคุ่ณวุฒิ

รริาญญาเอก 

ร้าอยละ 33 13.5 x 100 ร้าอยละ 25.47  3.18 คะแนน (25.4 / 40 ) X 5 

53  = 3.18 คะแนน 

ตัวบ่าช้่ 1.3 อาจาราย์รราะจ าคณะท่เด าราา

ต าแหนา่ทาาวิชาการา 

ร้าอยละ 25 4 X 100 ร้าอยละ 7.55  0.63 คะแนน (7.55 / 60 ) X 5 

53  = 0.63 คะแนน 

ตัวบ่าช้่ 1.4 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเท่ยบเท่า

ตอ่จ านวนอาจาราย์รราะจ า 

ร้าอยละ 10 35.56 – 25 X 100 0.00  0.00 คะแนน 5 – (0.00 /4)  

25  = 0.00 คะแนน 

ตัวบ่าช่้ 1.5 การาบริาการานักศกึษาราะดับรริาญญาตร่า 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน - 

ตัวบ่าช่้ 1.6 กิจกรารามนักศกึษาราะดับรริาญญาตร่า 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน - 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ตัวบ่าช้่ 2.1 ราะบบและกลไกการาบริาหาราและ

พัฒนาาานวิจัยหรืาอาานสร้าาาสราราค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน - 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

(=บรรล)ุ 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนทีไ่ด ้

 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) 

หมายเหต ุ

ตัวหาร  

ตัวบ่าช้่ 2.2 เาินสนับสนุนาานวจิัยและาาน

สร้าาาสราราค์ 

กลุม่มนุษย์ฯ 25,000 

บาท 
17,815,320 336,138.11 บาท  5.00 คะแนน 336,138.11/25,000*

5=67.22 

คิดเร น 5 คะแนน 
53  

ตัวบ่าช้่ 2.3 ผลาานวชิาการาขอาอาจาราย์

รราะจ าและนักวิจัย 

กลุม่มนุษย์ฯ รา้อยละ 20 39.00*100 ร้าอยละ 73.58 

 

 5.00 คะแนน  (73.58 / 20) *5 

 = 18.40 

53  คิดเร น 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่าช้่ 3.1 การาบริาการาวิชาการาแก่สัาคม 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน - 

องคประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่าช้่ 4.1 ราะบบและกลไกการาท านุบ าราุา

ศลิระและวัฒนธราราม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน - 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ   

ตัวบ่าช่้ 5.1 การาบริาหาราขอาคณะเพืเอการาก ากับ

ตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ขอาคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 คะแนน - 

ตัวบ่าช้่ 5.2 ราะบบก ากับการารราะกันคุณภาพ

หลักสูตรา 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 คะแนน - 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 52.44 / 13 4.03  
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6.2 สรุปผลการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราาา ร.2 การาวิเคราาะหค์ุณภาพการาศกึษาภายในตามอาคร์ราะกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 การาด าเนินาานต้อารราับรราุาเรา่าด่วน 

1.51–2.50 การาด าเนินาานต้อารราับรราุา 

2.51–3.50 การาด าเนินาานราะดับพอใช้ 

3.51–4.50 การาด าเนินาานราะดับด่ 

4.51 – 5.00 การาด าเนินาานราะดับด่มาก 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้

ปัจจัยน าเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 
คะแนนเฉลี่ย 

อาคร์ราะกอบท่เ  1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.27) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.63) 

2.91 การาด าเนินาานราะดับพอใช ้

อาคร์ราะกอบท่เ  2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การาด าเนินาานราะดับด่มาก 

อาคร์ราะกอบท่เ  3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนินาานราะดับด่มาก 

อาคร์ราะกอบท่เ  4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนินาานราะดับด่มาก 

อาคร์ราะกอบท่เ  5 2 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 5.00 การาด าเนินาานราะดับด่มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.20 5.00 4.32 4.03 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุง 

การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การด าเนินงานระดับด ี
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6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม่การาจัดกจิกรารามนกัศึกษา ท่เเร นไรตามแผนรฏบิัติการาด้านการา

จัดกจิกรารามพัฒนานักศึกษาท่เก าหนดไว้ และด าเนินกิจกรารามท่เส่าเสรามิคุณลักษณะบัณฑติตามมาตราฐานผล

การาเร่ายนราูต้ามกราอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่าชาติ 5 รราะการาคราบทุกด้าน 

2. นักศึกษาส่วนใหญ่ม่จิตอาสา เขา้รา่วมกิจกรารามเมืเอม่การาราอ้าขอ หราือ ขอความราว่มมือ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ความพราอ้มในการาสนับสนนุาบรราะมาณ และการาจัดกิจกรารามต่าาๆ เพืเอพัฒนานักศึกษาให้จบไรเร น

บัณฑติท่เม่คุณภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้รัาบทั้าความราูค้วบคูก่ับการาม่คุณธรารามจรายิธรารามและจิตส านึก

สาธาราณะ  

2. ด าเนนิการาสราา้าเคราอืข่ายความราว่มมือภายนอกให้การาสนับสนุนการาด าเนินาานด้านพัฒนานักศึกษา 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลยัท่เมคุ่ณวุฒิรราญิญาเอกยัาม่จ านวนน้อย 

2. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท่เม่ต าแหน่าทาาวิชาการายาัม่จ านวนน้อย 

3. ควราเพิเมกจิกรารามเพืเอสราา้าความสัมพนัธ์ราะหว่าาคณาจาราย์ บุคลากรา และนักศึกษา 

4 ควราส่าเสรามิให้สโมสรานักศกึษาจัดโคราาการาพัฒนานักศึกษาท่เหลากหลายมากขึน้ 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. มส่ิเาสนับสนุน เพืเอเร นแราาผลักดันให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย ท่เก าลัาศกึษาต่อในราะดับรราิญญา

เอกและก าลัาเข้าสู่ต าแหนา่ทาาวิชาการา ให้ส าเรา็จลุล่วาอย่าาราวดเรา็วขึ้น 

2. เริดโอกาสให้นักศึกษาวาาแผนาานหราือเสนอความคิดเห็นทาาด้านพัฒนานักศึกษามากขึ้น 

3 ควราม่การารราับเราืเอาแผนการาราับนักศกึษาใน มคอ.2 หราอืรราับรราุาหลักสูตราให้เร นวิชาช่พ

สอดคล้อากับเกณฑม์าตราฐานหลักสูตรา 2558 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยได้ราับทุนสนับสนุนาานวิจัย จากแหล่าทุนทั้าภายในสถาบัน และภายนอก

ม่จ านวนเาินพอเพ่ยาต่อจ านวนอาจาราย์รราะจ าวิทยาลัย เฉล่เยคนละ 336,138.11 บาท 

2. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยใหค้วามส าคัญในการาน าเสนอผลาานทาาวิชาการา ท่เเผยแพราผ่ลาาน

ราะดับชาติและราะดับนานาชาติ 

3. อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยม่การาจัดท าผลาานวิจัยอย่าาตอ่เนืเอา 

4.  อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยม่การาส่าผลาานทาาวิชาการาทั้าในราะดับชาติและราะดับนานาชาติอย่าา

ต่อเนืเอา 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สา่เสราิมจัดโคราาการาให้ความราู้ในการาเข่ยนผลาานวิจัยในการาขอราับทุนสนับสนุนจากภายนอกให้

มากขึ้น 

2. สา่เสราิมและสรา้าาแราาจูาใจให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยท าวิจัยและเผยแพรา่ผลาานทาาวิชาการา 

ทั้าราะดับชาติและราะดับนานาชาติ ในราะดับคุณภาพท่เสูาขึน้ 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ยัาขาดาานวิจัยและาานสรา้าาสราราค์ท่เจดทะเบ่ยนทราัพย์สิน

ทาารัญญา 

2. สา่เสราิมให้อาจาราย์รราะจ าวิทยาลัยส่าผลาานทาาวิชาการาเพืเอตพ่ิมพ์เผยแพรา่เพิเมมากขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

ส่าเสราิมและอบรามเทคนิคการาเข่ยนผลาานวิจัย เพืเอขอราับทุนจากาบรราะมาณแผน่ดิน (วช.) ให้เพิเม

มากขึ้น 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การาก าหนดวัตถุรราะสาค์และตัวช่ว้ัด 

2. การารราะเมนิความส าเรา็จตามตัวบ่าช่ข้อาแผน 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. คณะควราก าหนดวัตถุรราะสาค์และตัวช่ว้ัดความส าเรา็จขอาแผนให้สอดคล้อากับนโยบายขอาคณะ 

2. ควราม่การารราะเมินความส าเรา็จตามตัวบ่าช่ข้อาแผนท่เชัดเจน เพืเอน าไรรราับรราุาแผนในรทถัดไร 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การาก าหนดวัตถุรราะสาค์และตัวช่ว้ัด 

2. การารราะเมนิความส าเรา็จตามตัวบ่าช่ข้อาแผน 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. คณะควราก าหนดวัตถรุราะสาค์และตัวช่ว้ัดความส าเรา็จขอาแผนใหส้อดคล้อากับนโยบายขอาคณะ 

2. ควราม่การารราะเมินความส าเรา็จตามตัวบ่าช่ข้อาแผนท่เชัดเจน เพืเอน าไรรราับรราุาแผนในรทถัดไร 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. ม่การาจัดท าแผนกลยุทธ์ราะยะ 5 รท แผนกลยุทธ์ทาาการาเาิน วิสัยทัศน ์พันธกิจ จากผลการา

วิเคราาะห์ SWOT ขอาคณะท่เม่ความชัดเจน เร นราูรธราราม 

2. แผนกลยุทธ์ทาาการาเาิน ม่การาวิเคราาะห์ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนค่าใช้จา่ย เพืเอการาพัฒนา

นักศึกษา อาจาราย์ บุคลากราและจัดการาเรา่ยนการาสอน และม่การาน าไรใช้ในการาวิเคราาะหค์วามสามาราถ

ในการาแขา่ขัน การาพัฒนา และการาเติบโตขอคณะได้อย่าาชัดเจน 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. แผนกลยุทธ์ราะยะ 5 รท ควรามก่ารารราะเมินผลการาด าเนินาานทุกรท เพืเอให้สอดคล้อาเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่เมก่าราเรล่เยนแรลาอย่าาราวดเรา็ว 

2. แผนรฏิบัติการาควราติดตามและรราะเมินผลการาด าเนินาานตามตัวช่ว้ัดขอาโคราาการา/กิจกราราม 

และรราะเมินตามวัตถุรราะสาค์ขอาแผนเมืเอสิ้นสุดแตล่ะภาคการาศกึษา เพืเอน าไรพัฒนารราับรราุา

โคราาการา /กิจกรารามให้สอดคล้อากับสภาพแวดล้อมท่เเรล่เยนแรลา 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การาเข่ยนราายาานการาบราิหาราความเส่เยาควราราะบุรราะเด็นความเส่เยาทั้าหมด และท าการาคัดเลือก

รราะเด็นความเส่เยา ราะบุค่าคะแนนความเส่เยา การาด าเนินการา การาจัดการา เพืเอให้ค่าคะแนนความเส่เยา

ลดลา โดยราะบุค่าคะแนนก่อนและหลัาการาจัดการาความเส่เยา 

2. แผนการาบราิหาราบุคลากราและแผนพัฒนาบุคลากรา ควราม่การารราะเมินตามตัวช่ว้ัดขอาแผน และ

วัตถุรราะสาค์ขอาแผนเมืเอสิ้นสุดแตล่ะภาคการาศกึษา เพืเอใชเ้ร นข้อมูลในการาก ากับติดตามการา

ด าเนนิาานตามแผน 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

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

 

1. กลุ่มผู้บริหาร 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 9.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 9.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1.  ผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ดรา.อ าพล  นววาศ์เสถย่รา                                                 

2.  ผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ดรา.อจัฉราา  หล่อตราะกูล 

3.  อาจาราย์วเิช่ยรา  โสมวิภาค 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสันต ์ โสมณวตัรา คณบด่ 

2. อาจาราย์สดุาราัตน์  พิมลราตันกานต์   ราอาคณบด่ฝา่ยแผนาานและรราะกันคุณภาพ 

3. อาจาราย ์ดรา.ธันย์  ชัยธรา    ราอาคณบด่ฝา่ยกจิการานักศึกษา 

4. ผู้ช่วยศาตราาจาราย ์ดรา. ชัยฤทธิ์  ทอาราอด  ราอาคณบด่ฝา่ยวิจยัและบราิการาวชิาการา 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ ม่การาก าหนดแนวทาาในการารราับรราุาหลักสูตราให้เร นหลักสูตรารราะเภทวิชาช่พ/ 

รฏิบัติการา ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรา 2558 เพืเอให้สอดคล้อากับทศิทาานโยบายราะดับรราะเทศ 

  2.วิทยาลัยฯ ม่นโยบายในการาสราา้าภาพลักษณ ์เอกลักษณข์อาวิทยาลัยในการาดึาดูดให้นักศึกษาสนใจ

เข้าศึกษาต่อท่เวทิยาลัย 

 3. วิทยาลัยฯ ม่การาบรากิาราวชิาการาให้กับเคราอืข่ายสถานรราะกอบการา ราวมทั้าเริดศูนย์การาเรา่ยนราู้ตาม

สถานรราะกอบการาและชุมชน 

 4. วิทยาลัยฯ มุ่าเน้นให้อาจาราย์และนักศึกษา ลาพืน้ท่เรฏิบัติาานจราาิ เพืเอให้เห็นสภาพการาท าาานจราิา

ในสถานรราะกอบการาต่าาๆ 

 5. วิทยาลัยฯ ม่นโยบายให้อาจาราย์เข้าไรเร่ายนราูใ้นสถานรราะกอบการาจ านวน 1 ภาคการาศึกษา เพืเอให้

ม่ความเช่เยวชาญ สามาราถจัดการาเร่ายนราูใ้ห้นักศึกษาเร นนักรฏิบัติมืออาช่พได้ 
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2. กลุ่มอาจารย ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

ผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ดรา.อ าพล  นววาศ์เสถย่รา                                                 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. อาจาราย์พุทธิวัฒน ์ ไวยวุฒธินาภมูิ สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์ (หลักสูตรานานาชาติ) 

2. อาจาราย์ ดรา.ชติพาษ ์ อัยสานนท์  สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

3. อาจารายไ์กราวิทย์  สนิธุค ามูล  สาขาวิชาการาจดัการาซัพพลายเชนธุรากิจ 

4. อาจาราย์มาธสุรา  แขา็ขัน   สาขาวิชาการาจดัการาขนสา่สนิคา้ทาาอากาศ 

5. อาจารายส์ิทธิชัย  พินธมุา   สาขาวิชาการาจดัการาซัพพลายเชนธุรากิจ 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1.  วิทยาลัยฯ เริดโอกาสให้บุคลากรารราะเมินผู้บริาหารา และให้อาจาราย์รราะเมินคุณภาพการาให้บราิการา

ขอาบุคลากราสายสนับสนุนผ่าน QR Code  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ควราพิจาราณาในเรืาเอากราอบอัตราาก าลัาท่เม่อัตราาพนักาานมหาวิทยาลัยท่เเร นาบรราะมาณ

แผน่ดินให้มากขึ้น  

  2. วิทยาลัยฯ ควราเริดโอกาสให้บุคลากราเขา้มาม่ส่วนราว่มในการาบราหิาราจัดการาวทิยาลัยมากขึน้ 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 11.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 11.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

ผู้ช่วยศาสตราาจาราย ์ดรา.อ าพล  นววาศ์เสถย่รา                                                 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นาาสาวสุนทรา ่  พัชรารราะทร่  หัวหน้าส านักาาน 

2. นายอมราศักดิ์  แสาทอา   นักวชิาการาการาเาินและบัญช่ 

3. นาาสาวพราพมิล   มนตราว่ฒัน์  บุคลากรา 

4. นาาสาววันทนย่์  เมฆวิไล   เจา้หน้าท่เบริาหาราาานทัเวไร 

5. นาาสาวกราราณกิารา ์ ศรา่พนมวราราณ นักวเิคราาะห?นโยบายและแผน 

6. นายอภดิิษฐ์  ทอาใบออ่น  นักวชิาการาโสตทัศนศึกษา 

7. นาาสาวราุา้อัมพรา  เบญจกาญจน์  นักวชิาการาศึกษา 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. ผู้บริาหาราม่การาสราา้าบรารายากาศในการาท าาานท่เเร นกันเอา เริดโอกาสให้บุคลากราเสนอความคดิเห็น

ในการาด าเนินาาน 

2. วิทยาลัยฯ ส่าเสรามิให้บุคลากราสายสนับสนุน ศึกษาต่อในราะดับท่เสูาขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตราท่เเริดใน

วิทยาลัยฯ จะลดคา่เทอมลา 50 % 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควราพจิาราณาในเรืาเอาการาน าวันลาพักผอ่นมาใช้ในการาจัดสราราคา่ตอบแทนให้กับบุคลากรา 

ในกราณ่ท่เบุคลากราไม่ม่การาลาพักผอ่นหราอืลาพักผ่อนน้อยกวา่ท่เก าหนด 

2. วิทยาลัยฯ ควราจัดใหม้่การาตราวจสุขภาพรราะจ ารทให้กับอาจาราย์และบุคลากรา 
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4. กลุ่มนักศึกษา 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1.  อาจาราย์วเิช่ยรา  โสมวิภาค 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นายอุดม  พูลลาภ    สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์  ช้ันรทท่เ 3 

2. นาาสาวรราะวัณราัช  ไชโย  สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์  ช้ันรทท่เ 2 

3. นายชัยนครา  ด่บุกค า  สาขาวิชาการาจดัการาซพพลายเชน ช้ันรทท่เ 2 

     (แขนาวิชาธุรากิจพาณิชนาว่) 

4. นายธาดา  ทอาทว่ทตัพาศ์ สาขาวิชาการาจดัการาซพพลายเชน ช้ันรทท่เ 2 

     (แขนาวิชาการาจัดการาธุรากจิค้ารล่ก) 

5. นายอภิสิทธิ ์ ชิณศรา ่  สาขาวิชาการาจดัการาซพพลายเชน ช้ันรทท่เ 2 

     (แขนาวิชาการาจัดการาการาขนส่าสนิคา้ทาาอากาศ) 

6. นาาสุกัญญา  หิรัาญเกื้อ  สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (รราญิญาโท) 

7. นายศุภมิตรา  ศรา่สวสัดิ ์  สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (รราญิญาเอก) 

8. นายพุทธิวัฒน ์ไวยวุฒธินาภูมิ สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (รราญิญาเอก) 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. อาจาราย์ม่ความใส่ใจ ดูแลนักศึกษาเร นอย่าาด่ 

2. อาจาราย์สอนเข้าใจ 

3. อาจาราย์ม่การาใช้ภาษาท่เเข้าใจา่าย สามาราถน าไรใช้ได้จริาา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. อาจาราย์ควราใช้สถานการาณจ์ราาิเข้ามาสอน เพืเอให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอา 

  2. การาสืเอสาราจากผูบ้ราหิารา คณาจาราย์ และนักศึกษายัาไม่สอดคล้อากัน 
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5. กลุ่มศิษย์เกา่ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

  อาจาราย์วเิช่ยรา  โสมวิภาค 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นายชุติพาศ ์วราราณรราะเสิริาฐ   สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์ 

2. นายวัชราพาษ์  โภคา  สาขาวิชาการาจดัการาซัพพลายเชน (แขนาวิชาธุรากิจพาณิชนาว่) 

3. นายชานนท ์ สุรานิทราต์๊ะ  สาขาวิชาการาจดัการาซัพพลายเชน  

(แขนาวิชาการาจัดการาธุรากจิค้ารล่ก) 

4. นายอานนท ์ ทมุลา  สาขาวิชาการาจดัการาซัพพลายเชน 

     (แขนาวิชาการาจัดการาโซ่อุรทานอาหาราและบราิการา) 

5. นาาสาวกรากมล  จนัทราเ์จริาญ สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์ (หลักสูตรานานาชาติ) 

6. นายสามาราถ  นอรา์มา  สาขาวิชาการาจดัการาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (รราญิญาโท) 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควราม่การาจัดกจิกรารามการาเขา้สัาคมการาใช้ช่วติเพิเมมากขึน้ เพืเอให้เกดิการาเร่ายนราู ้และม่วุฒิ

ภาวะในการาตัดสินใจ  

2. วิทยาลัยฯ ควราจัดการาเรา่ยนการาสอนท่เเน้นการาใช้โรราแกรามหลัก เช่น Excel และภาษาท่เใช้ในการา

สืเอสารา 

3. วิทยาลัยฯ ควราม่ Case Study ในการาสอนเพิเมมากขึน้ 

4. วิทยาลัยฯ ควราม่การารราับรรุาาพัฒนาหลักสูตราให้ด่ขึน้ไรเรืาเอยๆ เพืเอให้ทันต่อการาเรล่เยนแรลา 
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6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 9.30 น.  เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.อัจฉราา  หล่อตราะกูล 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ดรา.พอด่  สุขพนัธ ์  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากบริาษัทคอสท์เพอรา์เฟ ค จ ากัด 

2. นายนฤกฤศ  คล้ายพยัฆ  ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากการาราถไฟแห่ารราะเทศไทย 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. บัณฑติจากวิทยาลัย ม่ความมุ่ามัเน ตั้าใจท าาานและม่ความใฝ่ราู้ในาานท่เรฏิบัติ ศักยภาพท่เด่ในการา

รฏิบัติาาน 

 2. บัณฑติจากวิทยาลัยม่ความราูท้าาด้านสาขาวิชาท่เเราย่นทั้าทฤษฎ่และการารฏิบัต ิท่เสามาราถท าาานได้

ทันท่ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควราเพิเมราะยะเวลาในการาฝึกาาน เพืเอเพิเมทักษะในการารฏิบัติาานเฉพาะด้านในแต่ละหลักสูตรา 

 2. บัณฑติควราน าราะบบสาราสนเทศ มารราับใช้ในการารฏิบัติาานจราาิได้ทันท่ 

 3. หากบัณฑิตท าาานไม่ตราากับสาขาวิชาท่เเราย่นมา ความราูแ้ละทักษะจะหายไร 
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ภาคผนวก ก 

 ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560 

วัน/เวลา  รายละเอียด  สถานที่  

08.00-08.30 น.  คณะกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน 

รราะชุมวาาแผนการารราะเมนิคุณภาพการาศึกษา  

ห้อารราะชุมส านักาานคณะ/

วิทยาลยั  

08.30-08.40 น.  ผู้บริาหาราราะดับคณะ กล่าวตอ้นราับ  ห้อารราะชุมคณะ/วิทยาลัย  

08.40-08.50 น. รราะธานกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน 

แนะน าคณะกรารามการาและกลา่ววัตถุรราะสาคข์อาการาตราวจ

รราะเมินคุณภาพการาศึกษา 

ห้อารราะชุม  อาคารา 2 ช้ัน 4 

08.50-09.00 น. ผู้บริาหาราราะดับคณะ น าเสนอผลการาด าเนนิาานในราอบรท

การาศึกษา 2560 

ห้อารราะชุม  อาคารา 2 ช้ัน 4 

09.00-11.30 น. คณะกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน

สัมภาษณต์ัวแทนผูบ้ราิหารา  

สัมภาษณต์ัวแทน ผู้ใชบ้ัณฑติ 

สัมภาษณต์ัวแทน ศิษย์เกา่ และนักศึกษา 

สัมภาษณต์ัวแทนอาจาราย์ 

สัมภาษณต์ัวแทนบุคลากราสายสนับสนนุ 

ห้อารราะชุม  อาคารา 2 ช้ัน 4 

ห้อา 82-311  และ  82-313 

11.30-12.00 น. คณะกรารามการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน ตราวจ

เย่เยมชมคณะ 

ห้อาเร่ายน ห้อารฏิบัติการา 

12.00-13.00 น. พักรัาบรราะทานอาหารากลาาวนั  ห้อารราะชุมส านักาานคณะ/

วิทยาลยั  

13.00-14.30 น. คณะกรารามการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน

ตราวจสอบเอกสาราหลักฐาน/สมัภาษณ์ผูร้าับผดิชอบตัวบ่าช่ ้

ห้อารราะชุม  อาคารา 2 ช้ัน 4 

 

14.30-16.00 น. คณะกรารามการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน รราะชุม

สราุรผลการาตราวจรราะเมินคุณภาพการาศึกษา 

16.00–16.30 น. คณะกรารามการารราะเมินคุณภาพการาศึกษาภายใน แจ้า

ข้อเสนอแนะเบือ้าต้น ต่อผู้บราหิาราราะดับคณะ 
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ภาคผนวก ข  

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก ค 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปี

การศึกษา 2561 วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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การวิจัย 
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การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
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การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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1. ผู้ช่วยศาสตราาจาราย์ ดรา.คมสัน โสมณวัตรา คณบด่ 
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