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1. บทสรุปสาํหรับผูบรหิาร 

 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

ประจําปการศึกษา 2560 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ซึ่งดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ในวันที่ 24 

สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

ประจําปการศึกษา 2560  ไดประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 

2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ ดังนี้ 

1) ตัวแทนผูบริหาร จํานวน 4 คน 2) ตัวแทนอาจารย จํานวน 5 คน 3) ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 7 คน และ 4) ตัวแทนนักศกึษา จํานวน 8 คน  

 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 

5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได

คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ไดคุณภาพ

ระดับด ีรายละเอยีดสรุปไดดังนี้ 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51  –  2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50   การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50   การดําเนนิงานระดับดี 

4.51 – 5.00   การดําเนนิงานระดับดมีาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.27) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.63) 

2.91 การดําเนนิงานระดับพอใช 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

คาเฉลี่ย 2.20 5.00 4.32 4.03 การดาํเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 
การดําเนนิงาน

ตองปรับปรุง 

การดําเนนิงาน

ระดับดมีาก 

การดําเนนิงาน

ระดับดี 
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(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

  

2. รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

 

  

 

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

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําพล  นววงศเสถียร) 

                                                 

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

      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล) 

                                                     

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

                 (อาจารยวเิชียร  โสมวภิาค) 

 

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

             (นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์) 

 

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

                    (นายจาํรัส  นิม่สําราญ) 

 
 

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

                   (นางสาวธนพร  เหนอืเกตุ) 
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3. แบบตรวจสอบหัวขอในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

 

หัวขอ ม ี ไมม ี หมายเหต ุ

1.  หนาปก 

 1.1 การระบุช่ือของคณะวชิาหรอืหนวยงานเทยีบเทา ที่รายงานผลการ

ประเมนิตนเอง 

   

 1.2 การระบุชวงวันเวลาที่รายงาน    

 1.3 การระบุ วัน เดอืน ป ที่จดัทํารายงาน    

2.  คํานํา 

 2.1 การระบุวัตถุประสงคในการประเมนิ    

 2.2 การระบุองคประกอบและตวับงช้ีที่รายงาน    

 2.3 การระบุชวงเวลาที่รายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวขอหลักและหัวขอรอง    

 3.2 ความสอดคลองของหัวขอกับเนื้อหาภายใน    

4.  สวนท่ี  1  บรบิทของหนวยงาน 

 4.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตัง้ และประวัตคิวามเปนมาโดยยอ    

 4.2 ปรัชญา วสิัยทศัน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายและ

วัตถุประสงค 

   

 4.3 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร    

 4.4 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําหนวยงานชุดปจจุบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปดสอน     

 4.6 จํานวนนักศกึษา     

 4.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร    

 4.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ     

 4.9 เอกลักษณหรอืวัฒนธรรมของหนวยงาน    

5. สวนท่ี 2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปท่ีผานมา/ผลการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศกึษา 2560 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมนิปที่ผานมา/ผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปการศกึษา 2560 

   

6.   สวนท่ี  3  สรุปผลการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปผลการปฏบิัตริาชการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ระดับคณะ 
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หัวขอ ม ี ไมม ี หมายเหต ุ

7.  สวนท่ี  3  รายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑคณุภาพภายใน ประจาํปการศกึษา 2560 

 7.1 การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง ระดับคณะ    

  7.1.1 คําอธบิายตัวบงช้ี    

7.1.2  เกณฑการใหคะแนน    

7.1.3  ผลการดําเนนิงาน    

7.1.4  รายการหลักฐาน    

7.1.5  การประเมนิตนเอง    

7.1.6  รายงานผลการวเิคราะหจุดเดนและจดุที่ควรพัฒนาแตละ

องคประกอบ 

   

8.  สวนท่ี  4  สรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคณุภาพ 

8.1 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมนิตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ    

8.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพ    

9.  สวนท่ี 5 ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

9.1 การระบุขอมลูพื้นฐาน (Common Data Set) ไวอยางถูกตองและครบถวน    

10.  ภาคผนวก 

10.1 สรุปผลตรวจประเมนิระดับหลักสูตร    

10.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ    

 

 



รายงานผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

วทิยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน 
5 

 

4. สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะวชิาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

 

 4.1 ปรัชญา วสัิยทัศน พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร 

 วสัิยทัศน (Vision) 

วทิยาลัยตนแบบดานโลจสิตกิส เพื่อการผลตินกัปฏบิัตอิยางมอือาชีพ 

 

พันธกจิ (Mission) 

1. ใหการศกึษา (Educate)  

2. วจิัย (Research)  

3. บริการวชิาการ (Outreach)  

4. ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

ภารกจิหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรูความสามารถในดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่ตรงตอความ

ตองการของผูใชบัณฑติ 

2. ผลติและพัฒนาผูประกอบอาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางอาเซยีนและสังคมโลก 

3. ใหบริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนแกชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซยีนอยางมคุีณภาพ 

4. อนุรักษและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทยสูสังคม 

5. วจิัยและสรางองคความรูในการประกอบอาชีพดานโลจสิตกิสและซัพพลายเชนสูการพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู 

2. คุณธรรม 

3. เครอืขาย 

4. ความเปนมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถีิของรัตนโกสนิทร” 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถ่ินอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเครอืขายความรวมมอืกับองคกรและหนวยงานภายนอก 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางการรับรูและการยกยองในระดับนานาชาติ 

 

 4.2 คณะกรรมการบรหิารคณะวชิาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

 ผูบรหิารวทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดวีทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

2. อาจารยสุวัฒน  นวลขาว  รองคณบดฝีายบริหาร 

3. อาจารยวริิยา   บุญมาเลศิ รองคณบดฝีายวชิาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด รองคณบดฝีายวจิัย 

5. อาจารยสุดารัตน  พมิลรัตนกานต รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

6. อาจารย ดร.ธันย  ชัยทร  รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา 

7. นางสาวสุนทรี   พัชรประทปี หัวหนาสํานักงาน 

 

คณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน โสมณวัตร ประธาน 

2. อาจารยสุวัฒน  นวลขาว  กรรมการ 

3. อาจารยวริิยา   บุญมาเลศิ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด กรรมการ 

5. อาจารย ดร.ธันย  ชัยทร  กรรมการ 

6. อาจารยสุดารัตน  พมิลรัตนกานต กรรมการ 

7. อาจารย ดร.ฉัตรรัตน  โหตระไวศยะ กรรมการ 

8. อาจารย ดร.ชิตพงษ  อัยสานนท กรรมการ 

9. อาจารยวราภรณ  สารอนิมูล กรรมการ 

10. อาจารยไกรวทิย  สนิธุคํามูล กรรมการ 

11. อาจารยอนุช   นามภญิโญ กรรมการ 

12. อาจารยพรเกียรต ิ  ภักดวีงศเทพ กรรมการ 

13. อาจารยวทัญู  ชูภักตร  กรรมการ 

14. อาจารยพุทธวิัฒน  ไวยวุฒธินาภูม ิ กรรมการ 

15. นางสาวสนุทรี  พัชรประทปี กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวพรพมิล  มนตรีวัฒน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการ วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชนชดุปจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย ดร.ฤาเดช เกิดวชัิย   ประธานกรรมการ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย ดร. ทวศีักดิ์ เทพพทิักษ  กรรมการ 

(ประเภทผูทรงคุณวุฒภิายนอก) 

3. นางจําเรียง   วัยวัฒน   กรรมการ 

(ประเภทผูทรงคุณวุฒภิายนอก) 

4. นายเกตตวิทิย   สทิธสิุนทรวงศ  กรรมการ 

(ประเภทผูทรงคุณวุฒภิายนอก) 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์   กรรมการ 

(ประเภทผูบริหารมหาวทิยาลัย) 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วทิยา เมฆขํา   กรรมการ 

(ประเภทผูบริหารมหาวทิยาลัย) 

7. อาจารยสุวัฒน  นวลขาว   กรรมการ 

(ประเภทผูแทนผูบริหารวทิยาลัย) 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา วรารัตนไชย  กรรมการ 

(ประเภทผูแทนคณาจารย) 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน โสมณวัตร  กรรมการและเลขานุการ 

คณบดวีทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 
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คณะกรรมการอํานวยการ 

คณบด ี

วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

รองคณบด ี

ฝายวชิาการ 

รองคณบด ี

ฝายบริหาร 

รองคณบด ี

ฝายกจิการนักศกึษา 

รองคณบด ี

ฝายแผนงานฯ 

รองคณบด ี

ฝายวจิัยและพัฒนา 

หวัหนา้สาํนกังาน 

  

1.งานบริการการศกึษา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการ

สอน 

1.3 ทะเบยีนและ

ประมวลผลขอมูล 

1.4 การรับเขาศกึษาตอ 

1.5 ผลงานทางวชิาการ 

1.6 คุณวุฒปิริญญาเอก 

  

2. งานคลังและพัสดุ 

2.1 การเงนิ 

งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

  

1.งานบริหารงานท่ัวไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ 

1.3 วเิทศสัมพันธ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวทิยาลัยสขีาว 

1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร

ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิต

วารสารวชิาการ 

1.4 บรกิารวชิากรแก

สังคม 

1.5 U-Ranking 

  

อธกิารบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วเิคราะหแผนงาน

และงบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมนิผลปฏบัิติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

  

  

1.งานกิจการนักศกึษา

และศลิปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศกึษา 

1.2 บรหิารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศกึษา 

1.4 กองทุนกูยมื 

1.5 ศลิปวัฒนธรรม  

  

2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได 

  

สถาบันธุรกจิ

ซัพพลายเชน 

4.3 โครงสรางการบรหิาร 
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4.4 หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปดสอน 

 ในปการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน จํานวน 5 หลักสูตร ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับ

ปรญิญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปหลักสูตรที่เปดสอน  

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม พ.ศ. 

ระดับปริญญาตร ี

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส   2559 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

  2559 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ   2559 

ระดับบัณฑติศกึษา 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 

  2559 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 

  2559 

แหลงขอมูล : กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 

4.5 จํานวนนักศกึษา 

 ในปการศกึษา 2560 วทิยาลยัโลจสิตกิสและซัพพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา มจีาํนวน

นักศกึษาทั้งหมด จํานวน 2,581 คน รายละเอยีดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม 

ระดับปริญญาตร ี

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส 804 126 930 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

18 - 18 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1,524 50 1,574 

จํานวนรวมระดับปรญิญาตรี 2,346 176 2,522 
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หลักสูตร 

สาขาวชิา ปกต ิ พเิศษ รวม 

ระดับบัณฑติศกึษา 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 

- 50 50 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส

และซัพพลายเชน 

- 9 9 

จํานวนนวมระดับบัณฑติศกึษา - 59 59 

รวมท้ังสิ้น 2,346 235 2,581 

แหลงขอมูล : กองบริการการศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

4.6 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 ตาราง 3 แสดงจํานวนอาจารยประจํา จาํแนกตามวฒุกิารศกึษา 

หนวยงาน 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก อาจารย

ป ร ะ จํ า

ทั้งหมด 

พนง.

ช่ัวคราว 

พนง.

ประจํา 

พนง.

ช่ัวคราว 

พนง.

ประจํา 

พนง.

ช่ัวคราว 

พนง.

ประจํา 

วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน - - 39.5 - 12.5 1 53 

แหลงขอมูล : วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

 

 ตาราง 4 แสดงจาํนวนอาจารยประจํา จาํแนกตามตาํแหนงทางวชิาการ 

ลําดับ รายละเอียด 
ตําแหนงวชิาการ 

ปฏบิัตงิานจรงิ ลาศกึษาตอ รวม 

1 จํานวนอาจารยประจําที่มตีาํแหนงศาสตราจารย - - - 

2 จํานวนอาจารยประจําที่มตีาํแหนงรองศาสตราจารย - - - 

3 จํานวนอาจารยประจําที่มตีาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 - 4 

4 จํานวนอาจารยประจําที่มตีาํแหนงอาจารย 49 - 49 

รวมอาจารยประจําท่ีปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ 53 - 53 

แหลงขอมูล : วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 
11 

 ตาราง 5 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จาํแนกตามวุฒกิารศกึษา 

 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวทิยาลัย 

ประเภทประจํา 

พนักงานมหาวทิยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ต่ํากวาปริญญาตรี - 2 2 

ปริญญาตรี 1 18 19 

ปริญญาโท 2 6 8 

รวมท้ังสิ้น 29 

แหลงขอมูล : วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

 

 4.7 ขอมูลพืน้ฐานโดยยอเกีย่วกับงบประมาณ 

 ตาราง 6 แสดงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทีไ่ดรับจัดสรร) 

หมวดรายจาย จํานวนเงนิ รอยละ 

งบบุคลากร 36,667,920.00 44.18 

งบดําเนนิงาน 36,415,380.00 43.87 

งบการลงทุน 9,220,300.00 11.11 

งบเงนิอดุหนุน 700,000.00 0.84 

งบรายจายอืน่ ๆ - - 

รวมจํานวนเงนิ 83,003,600.00 100.00 

แหลงขอมูล : วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

 

 4.8 อัตลักษณ และเอกลักษณของคณะวชิาหรอืหนวยงานเทียบเทา 

 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มจีติสาธารณะ 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

ยดึมั่นคุณธรรม เปนผูนําองคความรูสูการปฏบิัต ิพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

 

คานยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองคกร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเปนมอือาชีพ 
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5. แนวทางการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและ

แนวปฏบิัตทิี่ดขีองหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เก่ียวของและ

สาธารณชน 

  5.2 วธีิการดําเนนิงาน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน จํานวน 3 ทาน รวมกันศกึษาวเิคราะหรายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ของวทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน โดยไดวางกรอบแนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบงช้ี รวมกันจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกัน โดยจําแนกออกเปน 3 ระยะ คอื กอน

การตรวจเยี่ยม ระหวางการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 กอนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยีย่ม  

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

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  

3. คณะกรรมการประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน เพื่อแจงวัตถุประสงคและ

กําหนดการ ตรวจเยี่ยม  
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ระยะท่ี 2 ระหวางการตรวจเยี่ยม 

 การดําเนนิการระหวางตรวจเยี่ยม (ศกึษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผูมสีวนไดสวนเสยี)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอางองิตามองคประกอบที่รับผดิชอบพรอมทัง้สัมภาษณผูรับผดิชอบตวับงช้ี  

1.1 สัมภาษณผูแทนกลุมตางๆ ดังนี้  

ตัวแทนกลุม จํานวน 

1. ผูบริหาร 4 คน 

2. บุคลากรสายวชิาการ 5 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 7 คน 

4. นักศกึษา 8 คน 

5. ศษิยเกา 6 คน 

6. ผูใชบัณฑติ 2 คน 

 

ระยะท่ี 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การดําเนนิการหลงัตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมนิ 

2. สรุปผลการวิเคราะหและประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมนิดวยวาจาใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ 

 

5.3 วธีิการตรวจสอบและความนาเชื่อถอืของขอมูล 

             วธิกีารตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถอืของขอมูล  

1. ตรวจสอบขอมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงช้ี และตัวแทนกลุมดังกลาวขางตน พรอมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ใหบริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนทีไ่ด 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ (% หรอื

สัดสวน) 

หมายเหตุ 

ตัวหาร  

องคประกอบที่ 1 การผลติบณัฑติ  

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

3.01 คะแนน 18.16 3.63  3.63 คะแนน - 

5   

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

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

53  = 3.18 คะแนน 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ 

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

53  = 0.63 คะแนน 

ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจาํนวนอาจารยประจํา 

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

25  = 0.00 คะแนน 

ตัวบงช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน - 

ตัวบงช้ี 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน - 

องคประกอบที่ 2 การวจัิย  

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน - 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน บรรลุเปาหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไมบรรลุ) 

คะแนนทีไ่ด 

 

ตัวต้ัง ผลลพัธ (% หรอื

สัดสวน) 

หมายเหตุ 

ตัวหาร  

ตัวบงช้ี 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงาน

สรางสรรค 

กลุมมนุษยฯ 25,000 

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

5=67.22 

คดิเปน 5 คะแนน 

53  

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย

ประจําและนักวจิัย 

กลุมมนุษยฯ รอยละ 20 39.00*100 รอยละ 73.58 

 

 5.00 คะแนน  (73.58 / 20) *5 

 = 18.40 

53  คดิเปน 5 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวชิาการ   

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวชิาการแกสังคม 6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน - 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน - 

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

ตัวบงช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ตดิตามผลลัพธตามพันธกจิ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ  5.00 คะแนน - 

ตัวบงช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกนัคุณภาพ

หลักสูตร 

6 ขอ 6 ขอ  5.00 คะแนน - 

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 52.44 / 13 4.03  
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6.2 สรุปผลการวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวเิคราะหคุณภาพการศกึษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องค 

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

จํานวน

ตัวบงชี ้

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ

(Process) 

ผลผลติ 

(Output) 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบท่ี  1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.27) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.63) 

2.91 การดําเนนิงานระดับพอใช 

องคประกอบท่ี  2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

องคประกอบท่ี  3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

องคประกอบท่ี  4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

องคประกอบท่ี  5 2 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 5.00 การดําเนนิงานระดับดมีาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.20 5.00 4.32 4.03 การดําเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุง 

การดําเนนิงาน

ระดับดมีาก 

การดําเนนิงานระดับด ี
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6.3 ผลการประเมนิเชงิคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 : การผลติบัณฑติ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

1. วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน มกีารจัดกิจกรรมนกัศกึษา ที่เปนไปตามแผนปฏบิัตกิารดานการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาทีกํ่าหนดไว และดาํเนนิกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑติตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิ5 ประการครบทุกดาน 

2. นักศกึษาสวนใหญมจีติอาสา เขารวมกิจกรรมเมื่อมกีารรองขอ หรอื ขอความรวมมอื 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. ความพรอมในการสนับสนนุงบประมาณ และการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนานักศกึษาใหจบไปเปน

บัณฑติที่มคุีณภาพ โดยเนนใหนักศกึษาไดรับทั้งความรูควบคูกับการมคุีณธรรมจริยธรรมและจติสํานกึ

สาธารณะ  

2. ดําเนนิการสรางเครอืขายความรวมมอืภายนอกใหการสนับสนุนการดาํเนนิงานดานพัฒนานักศกึษา 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยประจาํวทิยาลยัที่มคุีณวุฒปิริญญาเอกยังมจีํานวนนอย 

2. อาจารยประจําวทิยาลัยทีม่ตีําแหนงทางวชิาการยงัมจีํานวนนอย 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพนัธระหวางคณาจารย บุคลากร และนักศกึษา 

4 ควรสงเสริมใหสโมสรนักศกึษาจัดโครงการพัฒนานักศกึษาที่หลากหลายมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. มสีิ่งสนับสนุน เพื่อเปนแรงผลักดันใหอาจารยประจําวทิยาลัย ที่กําลังศกึษาตอในระดับปรญิญา

เอกและกําลังเขาสูตําแหนงทางวชิาการ ใหสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็วขึ้น 

2. เปดโอกาสใหนักศกึษาวางแผนงานหรอืเสนอความคิดเห็นทางดานพัฒนานักศกึษามากขึ้น 

3 ควรมกีารปรับเรื่องแผนการรับนักศกึษาใน มคอ.2 หรอืปรับปรุงหลักสูตรใหเปนวชิาชีพ

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 2558 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 2 : การวจิัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

1. อาจารยประจําวทิยาลัยไดรับทุนสนับสนุนงานวจัิย จากแหลงทุนทัง้ภายในสถาบัน และภายนอก

มจํีานวนเงนิพอเพยีงตอจํานวนอาจารยประจําวิทยาลัย เฉลี่ยคนละ 336,138.11 บาท 

2. อาจารยประจําวทิยาลัยใหความสําคัญในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ที่เผยแพรผลงาน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

3. อาจารยประจําวทิยาลัยมกีารจัดทําผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

4.  อาจารยประจําวิทยาลัยมกีารสงผลงานทางวชิาการทัง้ในระดับชาตแิละระดับนานาชาตอิยาง

ตอเนื่อง 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. สงเสรมิจัดโครงการใหความรูในการเขยีนผลงานวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกให

มากขึ้น 

2. สงเสรมิและสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําวิทยาลัยทําวจัิยและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ทัง้ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน ยังขาดงานวิจัยและงานสรางสรรคที่จดทะเบยีนทรัพยสนิ

ทางปญญา 

2. สงเสรมิใหอาจารยประจําวทิยาลัยสงผลงานทางวิชาการเพื่อตพีมิพเผยแพรเพิ่มมากขึ้น 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

สงเสรมิและอบรมเทคนคิการเขยีนผลงานวจัิย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผนดนิ (วช.) ใหเพิ่ม

มากขึ้น 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 3 : การบรกิารวชิาการแกสังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด 

2. การประเมนิความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. คณะควรกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ 

2. ควรมกีารประเมนิความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนที่ชัดเจน เพื่อนําไปปรับปรุงแผนในปถัดไป 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

- 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด 

2. การประเมนิความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

1. คณะควรกําหนดวัตถปุระสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ 

2. ควรมกีารประเมนิความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนที่ชัดเจน เพื่อนําไปปรับปรุงแผนในปถัดไป 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 
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องคประกอบท่ี 5 : การบรหิารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

1. มกีารจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป แผนกลยุทธทางการเงนิ วิสัยทัศน พันธกจิ จากผลการ

วเิคราะห SWOT ของคณะที่มีความชัดเจน เปนรูปธรรม 

2. แผนกลยุทธทางการเงนิ มกีารวเิคราะหตนทุนตอหนวย สัดสวนคาใชจาย เพื่อการพัฒนา

นักศกึษา อาจารย บุคลากรและจัดการเรียนการสอน และมกีารนําไปใชในการวเิคราะหความสามารถ

ในการแขงขัน การพัฒนา และการเตบิโตขอคณะไดอยางชัดเจน 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. แผนกลยุทธระยะ 5 ป ควรมกีารประเมนิผลการดําเนนิงานทุกป เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2. แผนปฏบิัตกิารควรตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กจิกรรม 

และประเมนิตามวัตถุประสงคของแผนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศกึษา เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง

โครงการ /กจิกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเขยีนรายงานการบริหารความเสี่ยงควรระบุประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด และทําการคัดเลอืก

ประเด็นความเสี่ยง ระบุคาคะแนนความเสี่ยง การดําเนนิการ การจัดการ เพื่อใหคาคะแนนความเสี่ยง

ลดลง โดยระบุคาคะแนนกอนและหลังการจัดการความเสี่ยง 

2. แผนการบรหิารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร ควรมกีารประเมนิตามตัวช้ีวัดของแผน และ

วัตถุประสงคของแผนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศกึษา เพื่อใชเปนขอมูลในการกํากับตดิตามการ

ดําเนนิงานตามแผน 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏบิตัท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

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

 

1. กลุมผูบรหิาร 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 9.00 น. เวลาสิ้นสุดการใหสัมภาษณ 9.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาํพล  นววงศเสถียร                                                 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจัฉรา  หลอตระกูล 

3.  อาจารยวเิชียร  โสมวภิาค 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสันต  โสมณวตัร คณบดี 

2. อาจารยสดุารัตน  พมิลรัตนกานต   รองคณบดฝีายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารย ดร.ธันย  ชัยธร    รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา 

4. ผูชวยศาตราจารย ดร. ชัยฤทธิ์  ทองรอด  รองคณบดฝีายวจิยัและบริการวชิาการ 

 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรประเภทวิชาชีพ/ 

ปฏบิัตกิาร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 2558 เพื่อใหสอดคลองกับทศิทางนโยบายระดับประเทศ 

  2.วทิยาลัยฯ มนีโยบายในการสรางภาพลักษณ เอกลักษณของวทิยาลัยในการดงึดดูใหนักศกึษาสนใจ

เขาศกึษาตอที่วทิยาลัย 

 3. วทิยาลัยฯ มกีารบริการวชิาการใหกับเครอืขายสถานประกอบการ รวมทั้งเปดศูนยการเรียนรูตาม

สถานประกอบการและชุมชน 

 4. วทิยาลัยฯ มุงเนนใหอาจารยและนักศกึษา ลงพื้นที่ปฏบิัตงิานจริง เพื่อใหเห็นสภาพการทํางานจริง

ในสถานประกอบการตางๆ 

 5. วทิยาลัยฯ มนีโยบายใหอาจารยเขาไปเรียนรูในสถานประกอบการจํานวน 1 ภาคการศึกษา เพื่อให

มคีวามเช่ียวชาญ สามารถจัดการเรียนรูใหนกัศกึษาเปนนักปฏบิัตมิอือาชีพได 
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2. กลุมอาจารย 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการใหสัมภาษณ 11.00 น. 

ผูสัมภาษณ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาํพล  นววงศเสถียร                                                 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. อาจารยพุทธวิัฒน  ไวยวุฒธินาภมู ิ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2. อาจารย ดร.ชิตพงษ  อัยสานนท  สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 

3. อาจารยไกรวทิย  สนิธุคํามูล  สาขาวชิาการจดัการซัพพลายเชนธุรกิจ 

4. อาจารยมาธสุร  แขง็ขัน   สาขาวชิาการจดัการขนสงสนิคาทางอากาศ 

5. อาจารยสทิธชัิย  พนิธมุา   สาขาวชิาการจดัการซัพพลายเชนธุรกิจ 

 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

1.  วทิยาลัยฯ เปดโอกาสใหบุคลากรประเมนิผูบริหาร และใหอาจารยประเมนิคุณภาพการใหบริการ

ของบุคลากรสายสนับสนุนผาน QR Code  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วทิยาลัยฯ ควรพจิารณาในเรื่องกรอบอัตรากําลังที่มอีัตราพนักงานมหาวทิยาลัยที่เปนงบประมาณ

แผนดนิใหมากขึ้น  

  2. วทิยาลัยฯ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามสีวนรวมในการบริหารจัดการวทิยาลัยมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

วทิยาลัยโลจสิตกิสและซัพพลายเชน 
24 

3. กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 11.00 น. เวลาสิน้สุดการใหสัมภาษณ 11.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาํพล  นววงศเสถียร                                                 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. นางสาวสุนทรี   พัชรประทปี  หัวหนาสํานักงาน 

2. นายอมรศักดิ์  แสงทอง   นักวชิาการการเงนิและบัญชี 

3. นางสาวพรพมิล   มนตรีวฒัน  บุคลากร 

4. นางสาววันทนยี  เมฆวไิล   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

5. นางสาวกรรณกิาร  ศรีพนมวรรณ นักวเิคราะห?นโยบายและแผน 

6. นายอภดิษิฐ  ทองใบออน  นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

7. นางสาวรุงอัมพร  เบญจกาญจน  นักวชิาการศกึษา 

 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. ผูบริหารมกีารสรางบรรยากาศในการทํางานที่เปนกันเอง เปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความคิดเห็น

ในการดําเนนิงาน 

2. วทิยาลัยฯ สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่เปดใน

วทิยาลัยฯ จะลดคาเทอมลง 50 % 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วทิยาลัยฯ ควรพิจารณาในเรื่องการนําวันลาพักผอนมาใชในการจัดสรรคาตอบแทนใหกับบุคลากร 

ในกรณทีี่บุคลากรไมมกีารลาพักผอนหรอืลาพักผอนนอยกวาที่กําหนด 

2. วทิยาลัยฯ ควรจัดใหมกีารตรวจสุขภาพประจาํปใหกับอาจารยและบุคลากร 
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4. กลุมนักศกึษา 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการใหสัมภาษณ 10.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

1.  อาจารยวเิชียร  โสมวภิาค 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. นายอุดม  พูลลาภ    สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส  ช้ันปที่ 3 

2. นางสาวประวัณรัช  ไชโย  สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส  ช้ันปที่ 2 

3. นายชัยนคร  ดบีุกคํา  สาขาวชิาการจดัการซพพลายเชน ช้ันปที่ 2 

     (แขนงวชิาธุรกิจพาณชินาว)ี 

4. นายธาดา  ทองทวทีตัพงศ สาขาวชิาการจดัการซพพลายเชน ช้ันปที่ 2 

     (แขนงวชิาการจัดการธุรกิจคาปลกี) 

5. นายอภสิทิธิ ์ ชิณศรี  สาขาวชิาการจดัการซพพลายเชน ช้ันปที่ 2 

     (แขนงวชิาการจัดการการขนสงสนิคาทางอากาศ) 

6. นางสุกัญญา  หรัิญเกื้อ  สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน (ปริญญาโท) 

7. นายศุภมติร  ศรีสวสัดิ ์  สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน (ปริญญาเอก) 

8. นายพุทธวิัฒน ไวยวุฒธินาภูม ิ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน (ปริญญาเอก) 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

1. อาจารยมคีวามใสใจ ดูแลนักศกึษาเปนอยางดี 

2. อาจารยสอนเขาใจ 

3. อาจารยมกีารใชภาษาที่เขาใจงาย สามารถนําไปใชไดจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. อาจารยควรใชสถานการณจริงเขามาสอน เพื่อใหนกัศกึษาไดพัฒนาตนเอง 

  2. การสื่อสารจากผูบริหาร คณาจารย และนักศกึษายังไมสอดคลองกัน 
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5. กลุมศษิยเกา 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 10.00 น. เวลาสิน้สุดการใหสัมภาษณ 10.30 น. 

ผูสัมภาษณ  

  อาจารยวเิชียร  โสมวภิาค 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. นายชุตพิงศ วรรณประเสริิฐ   สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส 

2. นายวัชรพงษ  โภคา  สาขาวชิาการจดัการซัพพลายเชน (แขนงวชิาธุรกิจพาณชินาว)ี 

3. นายชานนท  สุรินทรตะ  สาขาวชิาการจดัการซัพพลายเชน  

(แขนงวชิาการจัดการธุรกิจคาปลกี) 

4. นายอานนท  ทมุลา  สาขาวชิาการจดัการซัพพลายเชน 

     (แขนงวชิาการจัดการโซอุปทานอาหารและบริการ) 

5. นางสาวกรกมล  จนัทรเจริญ สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

6. นายสามารถ  นอรมา  สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิสและซัพพลายเชน (ปริญญาโท) 

 

ผลการสัมภาษณ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วทิยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมการเขาสังคมการใชชีวติเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรู และมวีุฒิ

ภาวะในการตัดสนิใจ  

2. วิทยาลัยฯ ควรจัดการเรียนการสอนที่เนนการใชโปรแกรมหลัก เชน Excel และภาษาที่ใชในการ

สื่อสาร 

3. วทิยาลัยฯ ควรม ีCase Study ในการสอนเพิ่มมากขึ้น 

4. วทิยาลัยฯ ควรมกีารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหดขีึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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6. กลุมผูใชบัณฑติ 

เวลาเริม่ตนการใหสัมภาษณ : 9.30 น.  เวลาสิน้สุดการใหสัมภาษณ 10.00 น. 

ผูสัมภาษณ  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล 

กลุมตัวแทนผูใหสัมภาษณ 

1. ดร.พอด ี สุขพนัธ  ตัวแทนผูใชบัณฑติจากบริษัทคอสทเพอรเฟค จํากัด 

2. นายนฤกฤศ  คลายพยัฆ  ตัวแทนผูใชบัณฑติจากการรถไฟแหงประเทศไทย 

 

ผลการสัมภาษณ  

จุดเดน  

 1. บัณฑติจากวทิยาลัย มคีวามมุงมั่น ตัง้ใจทํางานและมีความใฝรูในงานที่ปฏิบัติ ศักยภาพที่ดีในการ

ปฏบิัตงิาน 

 2. บัณฑติจากวทิยาลัยมคีวามรูทางดานสาขาวชิาที่เรียนทัง้ทฤษฎแีละการปฏบิัต ิที่สามารถทํางานได

ทันท ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏบิัตงิานเฉพาะดานในแตละหลักสูตร 

 2. บัณฑติควรนําระบบสารสนเทศ มาปรับใชในการปฏบิัตงิานจริงไดทนัที 

 3. หากบัณฑติทํางานไมตรงกับสาขาวชิาที่เรียนมา ความรูและทักษะจะหายไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก กําหนดการตรวจประเมิน 
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กําหนดการ 

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

วัน/เวลา  รายละเอยีด  สถานท่ี  

08.00-08.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประชุมวางแผนการประเมนิคุณภาพการศกึษา  

หองประชุมสํานักงานคณะ/

วทิยาลยั  

08.30-08.40 น.  ผูบริหารระดับคณะ กลาวตอนรับ  หองประชุมคณะ/วทิยาลัย  

08.40-08.50 น. ประธานกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

แนะนําคณะกรรมการและกลาววตัถุประสงคของการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา 

หองประชุม  อาคาร 2 ช้ัน 4 

08.50-09.00 น. ผูบริหารระดับคณะ นําเสนอผลการดําเนนิงานในรอบป

การศกึษา 2560 

หองประชุม  อาคาร 2 ช้ัน 4 

09.00-11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

สัมภาษณตัวแทนผูบรหิาร  

สัมภาษณตัวแทน ผูใชบัณฑติ 

สัมภาษณตัวแทน ศษิยเกา และนักศกึษา 

สัมภาษณตัวแทนอาจารย 

สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสนับสนนุ 

หองประชุม  อาคาร 2 ช้ัน 4 

หอง 82-311  และ  82-313 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ตรวจ

เยี่ยมชมคณะ 

หองเรียน หองปฏบิัตกิาร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั  หองประชุมสํานักงานคณะ/

วทิยาลยั  

13.00-14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สมัภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

หองประชุม  อาคาร 2 ช้ัน 4 

 

14.30-16.00 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประชุม

สรุปผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

16.00–16.30 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน แจง

ขอเสนอแนะเบื้องตน ตอผูบริหารระดับคณะ 
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ภาคผนวก ข  

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหนวยงาน 
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 
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