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ค าน า 
 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน จัดท ารายงานประจ าปทท่เเปนนรายงานการประเิินุณภาาพ

าายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 ฉบับน่้ขึ้นิาเพืเอวิเุราะห์และประเิินผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์

ุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) าายใต้

ระบบและกลไกการประกันุณภาาพ 5 องุ์ประกอบ 13 ตัวบ่งช่ ้โดยการรวบรวิและสังเุราะห์ผลการ

ด าเนนิงานจากผลการตรวจประเินิุณภาาพการศกึษาาายในระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 

 หวังเปนนอย่างยิเงว่ารายงานการประเินิตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับน่้ จะสะท้อนผล 

การด าเนินงาน จณดแข็ง จณดท่เุวรพัฒนา เพืเอเปนนโอกาสให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนน าไป

พัฒนาปรับปรณงุณภาาพการจัดการศึกษาสูุ่วาิเปนนเลิศในอนาุต รวิทั้งเปนนการใหุ้วาิเชืเอิัเนแก่

ผู้รับบริการ และผู้ิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยตลอดจนประชาชนทัเวไป ต่อุณภาาพการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 ท้ายน่้ ขอขอบุณภผู้บริหาร ุภาจารย์และบณุลากรทณกฝ่ายท่เใหุ้วาิร่วิิือในการปฏิบัติงาน

และิุ่วาิิณ่งิัเนท่เจะร่วิกันพัฒนาุณภาาพิาอย่างต่อเนืเอง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน

ุณภาาพการศกึษาของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนส าเร็จไปได้ดว้ยด่ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยิ่การปรับปรณง

และพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาใหิ่ เพืเอให้ิ่เอกลักษภ์ท่เโดดเด่น และิณ่งตอบสนองตาิการพัฒนาของ

ิหาวิทยาลัย และตาิสาาพแวดล้อิุวาิเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทุโนโลย่ สังุิ เศรษฐกิจ ุวาิรู้

และทักษะในอนาุตท่เตลาดงานต้องการ อ่กทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนิุ่วาิจ าเปนนท่เ

เปนนท่เจะต้องสร้างุวาิิัเนใจแก่สังุิว่าสาิารถพัฒนาองุ์ุวาิรู้และผลิตบัภฑิต ตอบสนองต่อ

ยณทธศาสตร์การพัฒนาิหาวิทยาลัยและประเทศให้ิากขึ้น รวิถึงการสร้างข่ดุวาิสาิารถในการ

แข่งขันระดับสากล และเพืเอให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนิุ่ณภาาพได้

ิาตรฐานตาิท่เก าหนด เท่าทันต่อการเปล่เยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทณกระดับให้ิุ่ณภาาพได้

ิาตรฐานตาิท่เก าหนด เท่าทันต่อการเปล่เยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนิ่ได้ด าเนินการตาิพันธกิจของวิทยาลัย ได้แก่  

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ (Arts and Culture) 

โดยิ่เป้าหิายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) ุือ 

1. พัฒนาอาจารย์และบณุลากรทณกระดับให้ิ ุ่วาิรูุ้วาิสาิารถในการจัดกระบวนการเร่ยนรู้

เพืเอสร้างบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ ให้ิุ่ณภธรริ จริยธรริและสาิารถปฏิบัติตาิจรรยาบรรภวิชาช่พ 

พร้อิทั้งธ ารงรักษาไว้ซึเงบณุลากรท่เิุ่ ณภาาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้ิุ่ณภาาพ ุณภธรริ จริยธรริและุวาิพอเพ่ยง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้ิ่ิาตรฐานและุณภาาพท่เตอบสนองต่อการเพิเิศักยาาพบัภฑิตและสอดุล้องกับุวาิ

ต้องการตลาดแรงงาน รวิถึงการจัดกระบวนการเร่ยนรู้ท่เเน้นผู้เร่ยนเปนนส าุัญ พร้อิทั้งหาทรัพยากร

ท่เพอเพ่ยงส าหรับการสนับสนณนการเรย่นรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของท้องถิเนและาูิิาาุ เพืเอพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยท่เิป่ระสิทธิาาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการท่เิุ่ณภาาพเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของท้องถิเนและ

กลณ่ิเป้าหิาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทุโนโลย่ท่เได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชณิชนและก่อให้เกิดเุรือข่าย

ุวาิรว่ิิอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งาาุรัฐและาาุเอกชน  
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5. พัฒนาุณภาาพการจัดกิจกรริท่เเน้นการน าวัฒนธรริท้องถิเนิาเผยแพร่ให้เกิดุวาิรู้ท่เ

ถูกต้อง ิ่การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรริท่เเก่เยวข้องกับการด าเนินช่วิตของชณิชน ผ่านแนวุิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรริตา่งๆ ของาารกิจด้านอืเนๆ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการองุ์กรตาิหลักธรริาาิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิาาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้ิทั้งพัฒนาระบบการประกันุณภาาพการศึกษาท่เเปนนิาตรฐาน และ

เปนนท่เยอิรับของประชาุิตลอดจนเปนนท่เเปิดเผยต่อสาธารภะ  

 จากการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

ปรากฏผล ดังน่้ 

ตารางแสดงผลการประเิินตนเอง ระดับวิทยาลัย 

องคป์ระกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรณงเร่งด่วน 

1.51  –  2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรณง 

2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ่

4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับด่ิ าก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.51) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.89) 

3.07 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

ค่าเฉลี่ย 2.38 5.00 4.45 4.11 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 

การ

ด าเนินงาน

ต้อง

ปรับปรุง 

การ

ด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนินงาน

ระดับด ี

… ..... 

 จากตารางแสดงผลการประเิินตนเองตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน 

ประจ าปทการศึกษา 2561 พบว่า ผลการด าเนินการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ตาิองุ์ประกอบ

และตัวบ่งชุ่้ณภาาพ ในาาพรวิทั้ง 13 ตัวบ่งช่้ ุะแนนเฉล่เยอยู่ท่เ 4.11 ุะแนน ระดับุณภาาพอยู่ใน

ระดับด ่จ าแนกตาิปัจจัย น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังน่้ 
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  ปัจจัยน าเข้า (Input)  ุะแนนเฉล่เย 2.38 ระดับุณภาาพต้องปรับปรณง 

  ปัจจัยกระบวนการ (Process) ุะแนนเฉล่เย 5.00 ระดับุณภาาพด่ิาก 

  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  ุะแนนเฉล่เย 4.45 ระดับุณภาาพด่ 

 ทั้งน่้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้วิเุราะห์จณดเด่น แนวทางเสริิจณดเด่น จณดท่เุวร

พัฒนา และแนวทางในการปรับปรณงและพัฒนา จากทณกองุ์ประกอบส าหรับการปรับปรณงการ

ด าเนินงานการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 ให้ิ่ประสิทธิาาพต่อไป 

รายละเอ่ยด ดังน่้ 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบ 

 จุดเด่น 

1. นักศึกษาิ่สว่นร่วิในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรริในการพัฒนานักศึกษาท่เสอดุล้อง

กับุณภลักษภะของบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยิ่ผลงานวิจัยท่เิ่การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติใน

จ านวนิากและิผ่ลงานวิจัยอย่างต่อเนืเอง 

3. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยได้รับทณนสนับสนณนงานวิจัยจากแหล่งทณนทั้งาายในและาายนอกเปนน

จ านวนิาก 

4. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยทณกุนิ่การจัดท าโุรงการบริการวิชาการสู่ชณิชน ช่วยเหลือชณิชน 

ใหุ้วาิส าุัญกับการบริการวิชาการสู่สังุิและิ่การเผยแพรุ่วาิรูผ้่านเว็บไซต์ประจ าตัวทณกุน 

5. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยิ่ผลงานทางวิชาการท่เเผยแพร่และต่พิิ์เปนนจ านวนิากขึ้น ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ิ่การส่งเสริิใหุ้วาิรู้ในการเข่ยนผลงานวิจัยในการขอทณนสนับสนณนจากแหล่งาายนอกให้

ิากขึ้น 

2. ิ่การส่งเสริิและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

3. การติดตาิผลการด าเนินงานตาิเกภฑท์่เยังไิ่ได้ด าเนินการให้ต่อเนืเอง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอกยังิ่จ านวนน้อย 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เิต่ าแหน่งทางวิชาการยังิ่จ านวนน้อย 

3. การบูรภาการกับวิชาการเร่ยนการสอนและงานวิจัยกับการจัดโุรงการบริการวิชาการให้ิ่

ุวาิสอดุล้องและเปนนเนื้อหาเด่ยวกัน เพืเอให้นักศึกษา ชณิชนสังุิ ได้รับผลประโยชน์จากการจัด

โุรงการบริการวิชาการิากยิเงขึน้ 
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แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1. ส่งเสริิและผลักดันให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ  

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

ลงชืเอ........................................................... 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร 

ุภบด่วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

     1 ตณลาุิ พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 

บรบิทหน่วยงาน 
 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นุรปฐิ ตั้งอยู่เลขท่เ 111/3-5 หิู่ 2 ต าบลุลองโยง อ าเาอพณทธิภฑล จังหวัดนุรปฐิ 73170 

เว็บไซต์วทิยาลัย ุือ www.cls.ssru.ac.th  

สาาิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ได้อนณิัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เิืเอวันท่เ 9 ิ่นาุิ 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตร่ ปริญญาโท และปริญญา

เอก ซึเงถือว่าเปนนวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนแหง่แรกของิหาวิทยาลัยราชาัฏทั้งหิด  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรริและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเร่ยนการสอนเปนนหน่วยงานเท่ยบเท่าุภะ อยู่ในก ากับของ

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิ่ระเบ่ยบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหิายหลักุือิุ่วาิเปนน

อิสระุวาิุล่องตัวสูงและิ่าารกิจหลักท่เส าุัญ ุือ ผลิตบัภฑิตท่เิุ่วาิรูุ้วาิสาิารถในด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนท่เตรงตอุ่วาิตอ้งการของสถานประกอบการภ์  

รวิทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตอบสนองและทันต่อ 

การเปล่เยนแปลงของประชาุิอาเซ่ยนและสังุิโลก และยังพร้อิให้บริการวิชาการและเทุนิุ

วิธ่การประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชณิชน สังุิ และประชาุิอาเซ่ยนอย่างิ่

ุณภาาพ อ่กทั้งเรายังสรา้งองุ์ุวาิรู้ งานวิจัย นวัตกรริต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิด

การพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังุิ 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเุรือข่ายุวาิร่วิิือ

ทางวิชาการทั้งาาุรัฐและาาุเอกชน เพืเอสร้างุวาิร่วิิือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวิถึงการ

ท างานหลังจบการศกึษา  

ช่วงเดอืนสิงหาุิ พ.ศ. 2558 ท่เผ่านิา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงาน

ิาประจ าท่เศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ ซึเงการขยายอาุารและสถานท่เใหิ่น่้ท าให้ วิทยาลัยฯ

สาิารถรับนักศึกษาได้ิากขึ้นถึง 4,000 ุน  

การเผชิญกับุวาิท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา พยายาิทณ่ิเทแรงกาย  แรงใจ และิณ่งิัเนในการสร้างุวาิเปนนเลิศ

ให้กับบัภฑิตเพืเอน าุวาิรู้  ุวาิสิารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อิท่เจะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสิบูรภ์    
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพืเอการผลิตนักปฏิบัติอย่างิอือาช่พ 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ (Arts and Culture) 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัภฑิต นักปฏิบัติท่เิุ่วาิรูุ้วาิสาิารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตรงต่อ

ุวาิตอ้งการของผูใ้ช้บัภฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เสนองตอบต่อการ

เปล่เยนแปลงทางอาเซ่ยนและสังุิโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทุนิุวิธ่การประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชณิชน 

สังุิ และประชาุิอาเซ่ยนอย่างิุ่ ณภาาพ 

4. อนณรักษ์และท านณบ ารณงศิลปวัฒนธรริไทยสู่สังุิ 

5. วิจัยและสร้างองุ์ุวาิรู้ในการประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังุิ 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทณนุวาิรู้ 

2. ุณภธรริ 

3. เุรือขา่ย 

4. ุวาิเปนนิืออาช่พ 

5. วัฒนธรริ ท่เวา่ “ุวาิเปนนแบบอย่างท่เด่ตาิวิถ่ของรัตนโกสินทร์” 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

ุวาิดง่าิและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และุวาิเุารพผูอ้าวณโส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยณทธศาสตรท์่เ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ปนนเอตทัุุะอย่างยัเงยืน 

ยณทธศาสตรท์่เ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับาูิิปัญญาท้องถิเนอย่างยัเงยืน 

ยณทธศาสตรท์่เ 3 การสรา้งเุรือขา่ยุวาิร่วิิือกับองุ์กรและหน่วยงานาายนอก 

ยณทธศาสตรท์่เ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบณุลากรทณกระดับให้ิ ุ่วาิรูุ้ วาิสาิารถในการจัดกระบวนการเร่ยนรู้

เพืเอสร้างบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ ให้ิุ่ณภธรริ จริยธรริและสาิารถปฏิบัติตาิจรรยาบรรภวิชาช่พ 

พร้อิทั้งธ ารงรักษาไว้ซึเงบณุลากรท่เิุ่ ณภาาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้ิุ่ณภาาพ ุณภธรริ จริยธรริและุวาิพอเพ่ยง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้ิ่ิาตรฐานและุณภาาพท่เตอบสนองต่อการเพิเิศักยาาพบัภฑิตและสอดุล้องกับุวาิ

ต้องการตลาดแรงงาน รวิถึงการจัดกระบวนการเร่ยนรู้ท่เเน้นผู้เร่ยนเปนนส าุัญ พร้อิทั้งหาทรัพยากร

ท่เพอเพ่ยงส าหรับการสนับสนณนการเรย่นรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของท้องถิเนและาูิิาาุ เพืเอพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยท่เิป่ระสิทธิาาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการท่เิุ่ณภาาพเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของท้องถิเนและ

กลณ่ิเป้าหิาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทุโนโลย่ท่เได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชณิชนและก่อให้เกิดเุรือข่าย

ุวาิรว่ิิอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งาาุรัฐและาาุเอกชน  

5) พัฒนาุณภาาพการจัดกิจกรริท่เเน้นการน าวัฒนธรริท้องถิเนิาเผยแพร่ให้ เกิดุวาิรู้ท่เ

ถูกต้อง ิ่การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรริท่เเก่เยวข้องกับการด าเนินช่วิตของชณิชน ผ่านแนวุิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรริตา่งๆ ของาารกิจด้านอืเนๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองุ์กรตาิหลักธรริาาิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิาาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้ิทั้งพัฒนาระบบการประกันุณภาาพการศึกษาท่เเปนนิาตรฐาน และ

เปนนท่เยอิรับของประชาุิตลอดจนเปนนท่เเปิดเผยต่อสาธารภะ 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์กร 
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ุภะกรริการอ านวยการ 

ุภบด่ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รองุภบด่ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองุภบด่ 

ฝ่ายบรหิาร 

รองุภบด่ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองุภบด่ 

ฝ่ายแผนงานฯ 

รองุภบด่ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

หวัหน้าส านกังาน 
  

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทัเวไป 

1.2 หลักสูตรและการ

สอน 

1.3 ทะเบ่ยนและ

ประิวลผลข้อิูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 ุณภวณฒิปริญญาเอก 

  

2. งานุลังและพัสดณ 

2.1 การเงนิ 

งบประิาภ 

2.2 บัญช ่

2.3 พัสดณ 

  

1.งานบริหารงานทัเวไป 

1.1 ธณรการ/ สารบรรภ 

1.2 ประชาสัิพันธ์ 

1.3 วิเทศสัิพันธ์ 

1.4 อบริและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาุารสถานท่เและ

ยานพาหนะ 

1.7 ิหาวิทยาลัยส่ขาว 

1.8 งานบณุลากร 

 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่

ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิต

วารสารวชิาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่

สังุิ 

1.5 U-Ranking 

  

อธิการบด ่

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนนัทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันุณภาาพ 

1.1 วเิุราะห์แผนงาน

และงบประิาภ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเิินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันุณภาาพ 

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรริ 

1.1 กจิการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิ

าาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทณนการศึกษา 

1.4 กองทณนกูย้ืิ  

1.5 ศิลปวัฒนธรริ  

  

2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

สถาบันธณรกิจซัพ

พลายเชน 

โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร ุภบด่วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์สณวัฒน์   นวลขาว รองุภบด่ฝา่ยบริหาร 

3. อาจารย์ ดร.วิรยิา  บณญิาเลิศ รองุภบด่ฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

5. อาจารย์สณดารัตน ์  พิิลรัตนกานต์ รองุภบด่ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ 

6. อาจารย์ ดร.ธันย์   ชัยทร  รองุภบด่ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

7. นางสาวชณล่กร   แิน้กลิเนเน่ยิ หัวหนา้ส านักงาน 

 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ุภบด่วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน   ประธาน 

2. ุภบด่ฝา่ยบริหาร      กรริการ 

3. รองุภบด่ฝา่ยวิชาการ      กรริการ 

4. รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา     กรริการ 

5. รองุภบด่ฝา่ยกิจการนักศึกษา     กรริการ 

6. ประธานหลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่บัภฑิต   กรริการ 

7. ประธานหลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑติ    กรริการ 

8. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์    กรริการ 

9. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ (หลักสูตรนานาชาติ) กรริการ   

10. หัวหนา้สาซาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธณรกิจออนไลน์ กรริการ 

11. หัวหน้าแขนงวิชาธณรกิจพาภิซยนาว่    กรริการ 

12. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธณรกิจุ้าปล่ก   กรริการ 

13. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนสง่สินุ้าทางอากาศ  กรริการ 

14. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนสง่    กรริการ 

15. ประธานโุรงการาาุพิเศษและโุรงการุวาิรว่ิิอื  กรริการ 

16. ประธานโุรงการ (การจัดการศึกษานอกท่เตัง้)   กรริการ 

17. หัวหนา้ส านักงาน      กรริการ 

18. รองุภบด่ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ   กรริการและเลขานณการ 

19. นางสาวพรพิิล   ินตรว่ัฒน ์   ผูช่้วยเลขานณการ 

20. นางสาวดาราวรรภ  พวงบณบผา   ผูช่้วยเลขานณการ 
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คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย   ประธานกรริการ 

อธิการบด่ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทว่ศักดิ์ เทพพิทักษ์  กรริการ 

(ประเาทผู้ทรงุณภวณฒิาายนอก) 

3. นางจ าเร่ยง   วัยวัฒน ์  กรริการ 

(ประเาทผู้ทรงุณภวณฒิาายนอก) 

4. นายเกตติวทิย์   สิทธิสณนทรวงศ ์  กรริการ 

(ประเาทผู้ทรงุณภวณฒิาายนอก) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สิเดช รณ่งศรส่วัสดิ์   กรริการ 

(ประเาทผู้บริหาริหาวิทยาลัย) 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เิฆข า   กรริการ 

(ประเาทผู้บริหาริหาวิทยาลัย) 

7. อาจารย์สณวัฒน์   นวลขาว  กรริการ 

(ประเาทผู้แทนผู้บริหารวิทยาลัย) 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปร่ชา วรารัตน์ไชย  กรริการ 

(ประเาทผู้แทนุภาจารย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร  กรริการและเลขานณการ 

ุภบด่วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

10. อาจารย์ ดร.วิรยิา  บณญิาเลิศ  ผูช่้วยเลขานณการ 

รองุภบด่ฝา่ยวิชาการวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

11. นางสาวชณลก่ร   แิน้กลิเนเน่ยิ  ผูช่้วยเลขานณการ 

รักษาการหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิ่

หลักสูตรท่เเปิดการเร่ยนการสอน จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตร่ 3 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รายละเอ่ยดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม่ พ.ศ. 

ระดับปรญิญาตรี 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์   2559 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

  2559 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธณรกิจ   2559 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

  2559 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่บัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

  2559 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 

 ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิ่

จ านวนนักศึกษาทั้งหิด จ านวน 2,839 ุน รายละเอ่ยดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 919 197 1,116 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

14 - 14 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธณรกิจ 1,561 43 1,604 

จ านวนรวมระดับปริญญาตรี 2,494 240 2,734 
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หลักสูตร 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 81 81 

- หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่บัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- 24 24 

จ านวนรวมระดับบัณฑติศึกษา - 105 105 

รวมทั้งสิ้น 2,494 345 2,839 

 แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 

แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตาิวณฒิการศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

หน่วยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

- - 39 - 16 1 56 

 

แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตาิต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปทการศึกษา 2561 

ล าดับ รายละเอียด 

ต าแหน่งวชิาการ 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหน่งศาสตราจารย์ - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหน่งรองศาสตราจารย์ - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 - 5 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหน่งอาจารย์ 49 2 51 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 54 2 56 
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แสดงจ านวนบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ ประจ าปทการศึกษา 2561 

 

วุฒกิารศึกษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ตเ ากว่าปริญญาตร่ - 2 2 

ปริญญาตร่ - 19 19 

ปริญญาโท 5 4 9 

รวมทั้งสิ้น 30 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

หิายเหตณ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าจะนับตาิระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ดังน่้ 

1. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึน้ไป นับ 1 ุน 

2. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป แต่ไิ่ถึง 9 เดอืน นับ 0.5 ุน 

3. ปฏิบัติงานไิ่ถึง 6 เดอืน จะไิ่นับ 

 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

งบประมาณ 

สรณปงบประิาภรายได้ ท่เได้จัดสรรจ าแนกตาิหิวดรายจ่าย ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงนิ ร้อยละ 

งบบณุลากร 37,176,000 39.42 

งบด าเนินงาน 48,050,300 50.94 

งบการลงทณน 8,531,800 9.05 

งบเงินอณดหนณน - - 

งบรายจ่ายอืเน ๆ 560,000 0.59 

รวมจ านวนเงนิ 94,318,100  100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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อาคารสถานที่ 

 ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ ิ่อาุารเร่ยน ทั้งสิ้น จ านวน 2 อาุาร ซึเงาายในอาุารประกอบ

หอ้งเร่ยน หอ้งปฏิบัติการ หอ้งส านักงาน และหอ้งตา่งๆ ดังน่้ 

รายการห้อง จ านวนห้อง 

1. ห้องเร่ยน 40 

2. ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 3 

3. หอ้งปฏิบัติการุอิพิวเตอร์ 3 

4. หอ้งพักอาจารย์ 11 

5. หอ้งส านักงาน (ใหญ่/เล็ก) 6 

6. หอ้งประชณิ (ใหญ่/เล็ก) 8 

7. ห้องุวบุณิไฟฟ้า 9 

8. หอ้งซ่อิบ ารณง 2 

9. อาุารุลังจัดเก็บเอกสาร 2 

10. ส านักงานปฏิบัติุลังจัดเก็บเอกสาร 1 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เปนนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่เยวชาญการสืเอสาร ช านาญการุิด ิ่จิตสาธารภะ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดิัเนุณภธรริ เปนนผู้น าองุ์ุวาิรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองุ์กรแหง่การเรย่นรู้สู่สากล 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและุวาิุิดสรา้งสรรุ ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ุวาิผาสณกและุวาิาักด่ในองุ์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรภาการ และุวาิรว่ิิอื  

4) P (Professionalism) : ุวาิเปนนิืออาช่พ 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา/ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2561 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ุวาิพรอ้ิในการสนับสนณนงบประิาภ และการจัด

กจิกรริต่างๆ เพืเอพัฒนานักศึกษาให้จบไปเปนนบัภฑิต

ท่เิุ่ณภาาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับทั้งุวาิรูุ้วบุู่

กับการิ่ ณุภธรริจรยิธรริและจิตส านึกสาธารภะ  

2. ด าเนินการสร้างเุรือข่ายุวาิร่วิิือาายนอกให้

การสนับสนณนการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เิุ่ณภวณฒิปริญญาเอกยังิ่

จ านวนน้อย 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เิ่ต าแหน่งทางวิชาการยังิ่

จ านวนน้อย 

3. ุวรเพิเิกิจกรริเพืเอสร้างุวาิสัิพันธ์ระหว่าง

ุภาจารย์ บณุลากร และนักศึกษา 

1. ก ากับติดตาิอาจารย์ท่เก าลัง

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

(โุรงการศึกษาต่อในระดับท่เสูงขึน้) 

2 .  โุรงการเพิเ ิต าแหน่ งทาง

วิชาการ(A) 

 

ตัวบ่งช่้ 1.2 อาจารย์ประจ า

ุภะท่เิ่ ณุภวณฒปิรญิญาเอก 

 

ตัวบ่งช่้ 1.3 อาจารย์ประจ าท่เ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

รอ้ยละ 38 

(4.75 ุะแนน) 

 

รอ้ยละ 25 

(2.08 ุะแนน) 

 

รอ้ยละ 30.36 

(3.80 ุะแนน) 

 

รอ้ยละ 8.93 

(0.74 ุะแนน) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

4. ุวรส่งเสริิให้สโิสรนักศึกษาจัดโุรงการพัฒนา

นักศึกษาท่เหลากหลายิากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ิ่สิเงสนับสนณน เพืเอเปนนแรงผลักดันให้อาจารย์ประจ า

วิทยาลัย ท่เก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ

ก าลังเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ส าเร็จลณล่วงอย่าง

รวดเร็วขึ้น 

 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาวางแผนงานหรือเสนอุวาิ

ุดิเห็นทางด้านพัฒนานักศึกษาิากขึน้ 

3 ุวริ่การปรับเรืเองแผนการรับนักศึกษาใน ิุอ.2 

หรอืปรับปรณงหลักสตูรให้เปนนวิชาช่พสอดุล้องกับ

เกภฑ์ิาตรฐานหลักสตูร 2558 

 

 

 

 

 

3. กิจกรริโุรงการท่เส่ง เสริิ

ุณภลักษภะบัภฑิตตาิกรอบ

ิาต ร ฐ านุณภวณฒิ แห่ ง ช าติ  5 

ประการ ตาิแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดกจิกรริพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งช่้ 1.6 กจิกรรินักศึกษา

ระดับปรญิญาตร่ 

6 ข้อ 

(5 ุะแนน) 

 

 

6 ข้อ 

(5 ุะแนน) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ส่งเสริิ จัดโุรงการใหุ้วาิรูใ้นการเขย่นผลงานวิจัย

ในการขอรับทณนสนับสนณนจากาายนอกให้ิากขึ้น 

2. ส่งเสริิและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ประจ า

วิทยาลัยท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้ง

ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในระดับุณภาาพท่เสูงขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังขาดงานวิจัย

และงานสรา้งสรรุท์่เจดทะเบ่ยนทรัพย์สินทางปัญญา 

2. ส่งเสริิให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยส่งผลงานทาง

วิชาการเพืเอต่พิิ พ์เผยแพร่เพิเิิากขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ส่งเสริิ และอบริเทุนิุการเขย่นผลงานวิจยั เพืเอ

ขอรับทณนจากงบประิาภแผน่ดิน (วช.) ให้เพิเิิากขึน้ 

1. โุรงการอบริเชิงปฏิบัติการ 

เรืเอง “เทุนิุการขอทณนวิจัยจาก

แหล่งาายนอก 

2. โุรงการส่งเสริิการพัฒนา

ผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรือ

อนณสิทธิบัตร 

3. โุรงการอบริเชิงปฏิบัติการ 

เรืเองเทุนิุการเข่ยนผลงานวิจัย

เพืเอต่พิิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS 

ตัวบ่ง ช่้  2.2  เงินสนับสนณน

งานวิจัยและงานสรา้งสรรุ์ 

 

จ านวนผลงานวิจัยหรอืงาน

สรา้งสรรุท์่เยืเนจดอนณสิทธิบัตร 

หรอืสิทธิบตัร 

ตัวบ่งช่้ 2.3 ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย 

25,000 ต่อุน 

(5 ุะแนน) 

 

1 ผลงาน 

 

 

รอ้ยละ 20 

(5 ุะแนน) 

681,026.20 ต่อุน 

(5 ุะแนน) 

 

1 ผลงาน 

 

 

รอ้ยละ 96.07 

(5 ุะแนน) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไิ่ิ ่
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การก าหนดวตัถณประสงุแ์ละตัวช่ว้ัด 

2. การประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวบ่งช่้ของแผน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ุภะุวรก าหนดวัตถณประสงุ์และตัวช่้วัดุวาิส าเร็จ

ของแผนให้สอดุล้องกับนโยบายของุภะ 

2. ุวริ่การประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวบ่งช่้ของแผนท่เ

ชัดเจน เพืเอน าไปปรับปรณงแผนในปทถัดไป 

ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการ

บรกิารวชิาการ 

รอ้ยละของตัวช่้วัดท่เบรรลณ

ตาิวัตถณประสงุข์องแผน 

รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 

องค์ประกอบที่ 4 การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไิ่ิ ่

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การก าหนดวัตถณประสงุแ์ละตัวช่ว้ัด 

2. การประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวบ่งช่้ของแผน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

1. ุภะุวรก าหนดวัตถณประสงุ์และตัวช่้วัดุวาิส าเร็จ

ของแผนให้สอดุล้องกับนโยบายของุภะ 

2. ุวริ่การประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวบ่งช่้ของแผนท่เ

ชัดเจน เพืเอน าไปปรับปรณงแผนในปทถัดไป 

 

 

ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านท านณ

บ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

 

 

รอ้ยละของตัวช่้วัดท่เบรรลณ

ตาิวัตถณประสงุข์องแผน 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

1. แผนกลยณทธ์ระยะ 5 ปท ุวริ่การประเิินผลการ

ด า เนินงานทณกปท  เพืเอ ให้สอดุล้อง เหิาะสิกับ

สาาพแวดล้อิาายในและาายนอกท่เิ่การเปล่เยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 

2. แผนปฏิบัติการุวรติดตาิและประเิินผลการ

ด าเนินงานตาิตัวช่้วัดของโุรงการ /กิจกรริ และ

ประ เิิ นตาิวั ตถณป ระสงุ์ ขอ งแผน เิืเ อสิ้ น สณ ด 

แต่ละาาุการศึกษา เพืเอน าไปพัฒนาปรับปรณงโุรงการ 

/กจิกรริให้สอดุล้องกับสาาพแวดล้อิท่เเปล่เยนแปลง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเข่ยนรายงานการบริหารุวาิเส่เยงุวรระบณ

ประเด็นุวาิเส่เยงทั้งหิด และท าการุัดเลือกประเด็น

ุวาิเส่เยง ระบณุ่าุะแนนุวาิเส่เยง การด าเนินการ 

การจัดการ เพืเอใหุ้่าุะแนนุวาิเส่เยงลดลง โดยระบณ

ุาุ่ะแนนกอ่นและหลังการจัดการุวาิเส่เยง 

 

 

1. ก ากับและติดตาิการด าเนินงาน

แผนกลยณทธ์ และแผนปฏิบัติการ 

เ พืเ อ ป ร ะ เ ิิ น ป ร ะ เ ิิ น ผ ลก า ร

ด า เ นิ น ง า น ต า ิ ตั ว ช่้ วั ด ข อ ง

โุรงการ/กิจกรริ และประเิิน

ตาิวัตถณประสงุ์ของแผนของแต่

ละาาุการศึกษา 

 

 

 

 

2. การวเิุราะห์การบรหิารุวาิ

เส่เยง 

 

 

 

 

 

รอ้ยละของุวาิส าเร็จการ

ด าเนินงานตาิแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละของประเด็นุวาิ

เส่เยงท่เได้รับการุวบ ณุิและ

ลดระดับุวาิเส่เยงเทย่บกับ

ประเด็นุวาิเส่เยงทัง้หิดท่เ

ก าหนดขึน้ 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละ 100 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
กิจกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

2. แผนการบริหารบณุลากรและแผนพัฒนาบณุลากร 

ุว ริ่ ก า รปร ะ เ ิิ น ต าิตั ว ช่้ วั ด ขอ ง แผน  แล ะ

วัตถณประสงุ์ของแผนเิืเอสิ้นสณดแต่ละาาุการศึกษา 

เพืเอใช้เปนนข้อิูลในการก ากับติดตาิการด าเนินงาน

ตาิแผน 

3. ก ากับและติดตาิการด าเนนิงาน

แผนการบริหารบณ ุลากรและ

แผนพัฒนาบณุลากร เพืเอประเิิน

ประเิินผลการด าเนินงานตาิ

ตัวช่้วัดของโุรงการ/กิจกรริ และ

ประเิินตาิวัตถณประสงุ์ของแผน

ของแต่ละาาุการศึกษา 

รอ้ยละของุวาิส าเร็จการ

ด าเนินงานตาิแผน 

รอ้ยละ 100 

 

 

รอ้ยละ 100 

1. สนับสนณน/ผลักดันให้เกิดหลักสูตรบัภฑิตศึกษา

นานาชาติ หรือหลักสูตรุวาิร่วิิือกับนานาชาติ 

(Strategic Partner) ให้ิากขึ้น ในลักษภะ Double 

Degree และ Joint Degree รวิถึง Post Doctoral 

Degree เพราะเปนนเุรืเองิือส าุัญหรือประชากรหลัก

ในการขับเุลืเอนผลผลิตด้านงานวิจัย โดยอาจุู่ขนาน

ไปกับการก าหนดทิศทางการวิจัยของิหาวิทยาลัยท่เจะ

ใช้องุ์ุวาิรู้หรือ Case Study ในระดับ Local พัฒนา

ไปสู่ Global ให้สิดังปภิธาน (แนวทางเสริมจุดแข็ง) 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

4.  ด า เนินการพัฒนาหลักสูตร

บ ริ ห า ร ธณ ร กิ จ บั ภ ฑิ ต  ส า ข า 

วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ )  ในระดับ

บัภฑิตศึกษา และท าุวาิร่วิิือ

ก า รแลก เปล่เ ย นหลั ก สู ต รกั บ

ิหาวิทยาลัยเุรือข่ายต่างประเทศ

เพืเอร่วิกันพัฒนาหลักสูตรให้ิ่

ุวาิทันสิัย 

รอ้ยละกิจกรริแลกเปล่เยน

ของการพัฒนาหลักสตูรใน

ลักษภะ Double Degree และ 

Joint Degree รวิถงึ 

PostDoctoral Degree 

รอ้ยละ 50 โดยได้ิ ่การประชณิ

รว่ิกับหลาย

หน่วยงาน อาทิเช่น 

University of 

Northampton, 

Hongzhou 

Learning, Beijing 

Forestry University 

เปนนต้น ซึเงอยู่

ระหว่างการ

ด าเนินการจัดท า 

MOU  
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2561 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์1.1 วทิยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยนืและได้รบัการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

1.1.1 ุะแนนเฉล่เยการประกันุณภาาพ

าายในประจ าปท 

ุะแนนเฉล่เย 4.03 ≥ 4.35 N/A 1.0000 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่เได้รับการยก

ย่องหรือยอิรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ(1A) 

ร้อยละ 0.93 ≥ 0.50 0.56 5.0000 

เป้าประสงค์ 1.2 บณัฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเปน็ที่ยอมรับของผูใ้ชบ้ัณฑิตและสังคม และ

มทีักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  

1.2.1 ระดับุะแนนุณภาาพของบัภฑิต 

ปริญญาตร่ โท เอก ตาิกรอบิาตรฐาน

ุณภวณฒริะดับอณดิศึกษาแห่งชาต(ิ2A) 

ระดับุะแนน 4.38 ≥ 4.35 4.39 5.0000 

1.2.2 รอ้ยละของบัภฑิตปริญญาตร่ท่เได้งาน

ท าและประกอบอาชพ่อิสระาายใน1 ปท 

ร้อยละ 93.91 ≥ 91.00 96.28 5.000 

เป้าประสงคท์ี ่1.3 วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่สง่เสริมและสนับสนุนการสรา้งคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาท่เได้รับการพัฒนา

เปนนผู้ประกอบการรณ่นใหิ่(startup) 

ร้อยละ - ≥ 2.00 2.34 5.0000 

1.3.2 ุะแนนเฉล่เยุวาิพงึพอใจเก่เยวกับ

การจัดกิจกรริการสง่เสริิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา 

ุะแนนเฉล่เย 4.75 ≥ 4.45 2.41 1.0000 

1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาท่เส่งผลงานของ

นักศกึษาเข้าประกวด 

ร้อยละ - ≥ 50.00 60.00 5.0000 

1.3.4 ร้อยละของผลงานวจิัยนักศกึษาท่เผ่าน

การน าเสนอจากการจัด Mini-conference(4A) 

ร้อยละ - ≥ 60.00 N/A 1.0000 

1.3.5 จ านวนผลงานวจิัยของนักศกึษาท่เได้

น าเสนอในระดับนานาชาต ิ

ผลงาน - 2 N/A 1.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2561 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงคท์ี่ 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับทั้งในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชาเอตทัุุะท่เิุ่ะแนน

ประเิินตัง้แต ่60 ุะแนนขึ้นไป(5A) 

สาขาวิชา - 1 N/A 1.0000 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหิดท่เผ่านตาิ

เกภฑ์ประกันุณภาาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยไดุ้ะแนนไิต่เ ากวา่ระดับ 3.01(6) 

ร้อยละ 100.00 ≥ 80.00 N/A 1.0000 

1.4.3 จ านวนรายวชิาาาษาไทยท่เิ่การ

จัดการเร่ยนการสอนเปนนาาษาอังกฤษ 

รายวชิา - 1 4 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.5 บุคลากรทกุระดับมคีวามรู้ ทักษะและทศันคติในการปฏิบัตงิาน ตลอดจนมีความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ(7A) 

ร้อยละ 7.27 ≥ 25.00 8.62 1.0000 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เิุ่ ณภวณฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 25.45 ≥ 38.00 29.31 2.1034 

1.5.3 ร้อยละของบณุลากรท่เได้รับการพัฒนา ร้อยละ - ≥ 98.00 100.00 5.0000 

1.5.4 ร้อยละของบณุลากรท่เผ่านเกภฑ์

ิาตรฐานาาษาอังกฤษของิหาวทิยาลัย(8) 

ร้อยละ 15.58 ≥ 30.00 29.76 4.9200 

เป้าประสงคท์ี่ 1.6 บุคลากรมกีารปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้รับบรกิาร และทนัต่อ

สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

1.6.1 รอ้ยละของกระบวนการปฏิบัตงิานท่เ

ได้รับการปรับปรณงและพัฒนา 

ร้อยละ - ≥ 80.00 50.00 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.7 วิทยาลัยมกีารประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพฒันาและเกดิธรรมาภบิาล 

1.7.1 ระดับุวาิเชืเอิัเนของบณุลากรต่อ

ระบบบริหารจัดการตาิหลักธรริาาบิาล

ของหน่วยงาน(9) 

ระดับุวาิ

เชืเอิัเน 

4.87 ≥ 4.75 4.92 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 1.8 วทิยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพนัธกิจได้

อย่างครบถว้น 

1.8.1 ุวาิพงึพอใจของนักศึกษา/บณุลากร

ท่เิ่ต่ออาุารสถานท่เและสิเงอ านวยุวาิ

สะดวกของหน่วยงาน 

ระดับุวาิ

พงึพอใจ 

4.84 ≥ 4.55 4.47 4.4667 
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เป้าประสงคท์ี่ 1.9 วทิยาลัยสามารถบริหารจัดการทรพัย์สนิ สินทรัพยเ์พื่อใช้ในการปฏบิัตติามภารกิจ 

1.9.1 เงนิรายได้จากโุรงการจดัหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและวิจยัต่ออาจารย์

ประจ า(10) 

บาท/ุน 336,831.98 25,000 472,968.41 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมปิัญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงคท์ี่ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค์ ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วิจัยหรือ

งานสร้างสรรุ์ท่เต่พิิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย(11) 

ร้อยละ 75.64 ≥ 40.00 58.28 5.0000 

2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่เได้รับ

การตพ่ิิ พห์รือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

ร้อยละ 63.33 ≥ 18.00 21.82 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.2 ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไดร้ับการน าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรริหรือ

งานสร้างสรรุ์ได้รับการน าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรุท้ั์งหิด(12A) 

ร้อยละ 69.81 ≥ 62.00 84.75 5.0000 

2.2.2 จ านวนชณิชนท่เพึเงพาตนเองได้จาก

ผลงานวจิัยและงานนวัตกรริ 

ชณิชน - 1 1 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.4 วทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วสิาหกจิ

ชุมชน กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มคีวามให้เข้มแข็งอย่างยัง่ยนืตามศาสตรพ์ระราชา 

2.4.1 จ านวนองุ์ุ วาิรู้ท่เเพิเิขึ้นในแหล่ง

เร่ยนรู้บริการวชิาการ(13) 

องุ์ุ วาิรู้ 1 ≥ 1 1 5.0000 

2.4.4 ร้อยละของรายได้ของุรัวเรือนท่เเข้า

ร่วิโุรงการเพิเิขึ้น(16A) 

ร้อยละ - 30.00 N/A 1.0000 

2.4.6 จ านวนโรงเร่ยนท่เได้รับการสง่เสริิ

ุวาิรักุวาิสาิัุ ุ ุ่วาิิ่ระเบ่ยบวนิัย

เข้าใจสิทธิหน้าท่เตนเองและผู้อืเน 

โรงเร่ยน - 2 

 

2.00 5.0000 
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เป้าประสงคท์ี่ 2.5 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนณนงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรุ์ตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- กลณ่ิสาขาวิชาินณษยศาสตร์และ

สังุิศาสตร์ 

บาท/ุน 531,862.18 ≥ 25,000 645,145.88 5.0000 

2.5.2 รอ้ยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรุ์ท่เได้ร่วิิอืกับาาุอณตสาหกรริ 

าาุรัฐ หรือาาุเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือ

เท่ยบเท่าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอ่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรุ์ท้ังหิด 

ร้อยละ 20.75 ≥ 4 8.47 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มคีณุภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิและ

นานาชาตติามเกณฑค์ุณภาพ 

2.6.1 ระดับุวาิส าเร็จของการพัฒนา

ระบบ/กลไกในการด าเนินงานวจิัย งาน

นวัตกรริ หรืองานสร้างสรรุ์ท่เได้

ิาตรฐานและเปนนท่เยอิรับ 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

 

5 5 N/A 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

2.7.1 จ านวนวารสารวชิาการท่เได้รับการ

ยอิรับในระดับชาติ(17) 

วารสาร 1 1 1 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.8 วทิยาลัยมีกระบวนการบรกิารวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรบักับความต้องการของท้องถิน่

และสังคม 

2.8.1 ระดับุวาิส าเร็จของการพัฒนา

ระบบการให้บริการวิชาการแกส่ังุิตาิ

เกภฑ์ิาตรฐานอณดิศึกษาท่เก าหนด 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

 

5 5 N/A 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.9 วทิยาลัยมีกระบวนการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมทีไ่ด้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2.9.1 ระดับุวาิส าเร็จของการพัฒนา

ระบบท านณบ ารณงศิลปวัฒนธรริตาิเกภฑ์

ิาตรฐานอณดิศึกษาท่เก าหนด 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

 

- 5 N/A 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการรเิริ่มสรา้งสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการ

วิชาการอย่างมปีระสทิธิภาพ 
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2.10.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่เิ่ผลงานวิจัย(18) 

ร้อยละ 89.09 ≥ 80.00 84.21 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกับองค์กรและหนว่ยงานภายนอก 

เป้าประสงคท์ี่ 3.1 เครือขา่ยและท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการพฒันาและเกิดความสัมพนัธท์ีด่ีกับมหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเุรอืขา่ยท่เิ่ผลผลิตท่เเปนน

ประโยชนต์อ่ิหาวิทยาลัย(19) 

ร้อยละ 100 100 60.00 1.0000 

3.1.2 จ านวนเุรอืขา่ยท่เิ่สว่นร่วิในการ

พัฒนาิหาวิทยาลัย 

เุรอืขา่ย 5 5 4.00 4.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.2 วิทยาลัยมีความร่วมมอืกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย 

3.2.1 รอ้ยละของเุรอืขา่ยุวาิร่วิิอืใน

ประเทศท่เิ่การด าเนินการอย่างต่อเนืเอง(20A) 

ร้อยละ 100 ≥ 75.00 50.00 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.3  วิทยาลัยมกีารด าเนนิการจัดกจิกรรมความร่วมมอืกับเครือข่ายตา่งประเทศ 

3.3.1 ร้อยละของเุรอืขา่ยตา่งประเทศท่เิ่

การจัดกิจกรริร่วิกับิหาวทิยาลัย(21A) 

ร้อยละ - ≥ 65.00 100.00 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.4 วทิยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรวชิาชพี ผูป้ระกอบการ ศิษย์เก่า และตา่งประเทศ 

3.4.1 ระดับุวาิส าเร็จของกระบวนการ/

กลไกในการสร้างุวาิร่วิิอืกับเุรอืขา่ย 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

5 5 1 1.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 3.5 วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือขา่ยส าหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

3.5.1 ระดับุวาิส าเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรณงฐานขอ้ิูลเุรอืขา่ย 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

5 5 5 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.1  วทิยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4.1.1 ระดับุวาิส าเร็จของการด าเนนิการ

ตาิแผนการจัดอันดับิหาวทิยาลัย(22A) 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

69.23 5 4 4.0000 

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทุวาิวชิาการ 

งานสร้างสรรุ์ นวัตกรริและสิเงประดิษฐ์

ของอาจารย์และนักวิจัยท่เได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ - ≥ 1.00 1.72 5.0000 
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เป้าประสงคท์ี่ 4.2 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้าาพลักษภแ์ละ

การให้บริการของหนว่ยงาน 

ร้อยละ 89.80 ≥ 93.00 95.02 5.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาตเิข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษา

แลกเปล่เยน(23A) 

ุน 0 2 0 0.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่เ

เปนนชาวตา่งชาต ิ

ุน 0 1 0 0.0000 

เป้าประสงคท์ี่ 4.5 วทิยาลัยมีการใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมอืต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณไ์ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับุวาิส าเร็จของการปรับปรณง

เว็บไซต์(24) 

ระดับ

ุวาิส าเร็จ 

5 5 3 3.0000 

     3.3173 

หิายเหตณ : * ุอืตัวช่ว้ัดท่เส าุัญ 

 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่จ านวนตัวช่้วัดทั้งหิด 46 ตัวช่้วัด จากผลการ

ด าเนินงานโดยาาพรวิาายใต้ประเด็นยณทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยณทธศาสตร์ ประจ าปทงบประิาภ 256 1 

(ตั้งแตเ่ดือนตณลาุิ พ.ศ. 2561 - เดือนิิถณนายน พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน) ซึเงิ่ตัวช่้วัดบรรลณเป้าหิาย 

จ านวน 23 ตัวช่้วัด ุิดเปนนร้อยละ 50.00 และตัวช่้วัดท่เก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ในช่วงเดือน

สิงหาุิ - กันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน 23 ตัวช่้วัด ผลการด าเนินงานาาพรวิเท่ากับ 3.3173 อยู่ใน

ระดับด ่รายละเอ่ยดดังน่ ้   

ประเด็นยณทธศาสตร์ท่เ 1 พัฒนาิหาวิทยาลัยให้ เปนนเอตทัุุะยัเงยืน ิ่ตัวช่้วัดทั้งหิด 20 

ตัวช่้วัด ิ่ผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.2413 อยู่ในระดับด่ 

ประเด็นยณทธศาสตร์ท่เ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับาูิิปัญญาท้องถิเนอย่างยัเงยืน ่ิ

ตัวช่้วัดทั้งหิด 14 ตัวช่้วัด ิ่ผลการด าเนินงานเท่ากับ 3.9252 อยู่ในระดับดเ่ย่เยิ 

ประเด็นยณทธศาสตรท์่เ 3 สร้างุวาิสัิพันธ์ เชืเอิโยงเุรือข่ายและท้องถิเน ิ่ตัวช่้วัดทั้งหิด 6 

ตัวช่้วัด ิ่ผลการด าเนนิงานเท่ากับ 2.7519 อยู่ในระดับพอใช้ 

ประเด็นยณทธศาสตรท์่เ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ิ่ตัวช่้วัดทั้งหิด 6 ตัวช่้วัด ิ่ผลการ

ด าเนนิงานเท่ากับ 2.7519 อยู่ในระดับพอใช้ 
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ส่วนที่ 3 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศกึษา 2561 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจท่เส าุัญท่เสณดของสถาบันอณดิศกึษา ุอื การผลติบัภฑิต หรอืการจัดกิจกรริการเร่ยน

การสอนให้ผู้เร่ยนิุ่วาิรู้ในวิชาการและวิชาช่พ ิุ่ณภลักษภะตาิหลักสูตรท่เก าหนด การเร่ยนการ

สอนในยณุปัจจณบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเร่ยนรู้ท่เเน้นผู้เร่ยนเปนนส าุัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเก่เยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเร่ยนการสอน เริเิตั้ งแต่การก าหนดปัจจัย

น าเข้าท่เได้ิาตรฐานตาิท่เก าหนด ประกอบด้วยการิ่อาจารย์ท่เิ่ปริิาภและุณภาาพตาิิาตรฐาน

หลักสูตร ิ่กระบวนการบริหารจัดการการเร่ยนการสอนท่เอาศัยหลักการร่วิิือรวิพลังของทณกฝ่าย 

ท่เเก่เยวข้องทั้งาายในและาายนอกสถาบัน 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งช่ท้่เ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวิ 

 ตัวบ่งช่ท้่เ 1.2  อาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งช่ท้่เ 1.3  อาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งช่ท้่เ 1.4  จ านวนนักศกึษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งช่ท้่เ 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตร่ 

 ตัวบ่งช่ท้่เ 1.6 กิจกรรินักศึกษาระดับปริญญาตร่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวิ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินการของทณกหลักสูตรในุภะ ซึเงสาิารถสะท้อนุณภาาพของบัภฑิต    

ในหลักสูตรท่เุภะรับผดิชอบ 
 

เกณฑ์หมายเหตุ : หลักสูตรท่เได้รับการรับรองโดยระบบอืเนๆ ตาิท่เุภะกรริการประกันุณภาาพ

าายในระดับอณดิศึกษาเห็นชอบ ไิ่ต้องน าุะแนนการประเิินของหลักสูตรนั้นิาุ านวภในตัวบ่งช่้น่ ้

แตต่้องรายงานผลการรับรองตาิระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งช่น้่ใ้หุ้รบถ้วน 
 

การประเมิน 

ุ่าเฉล่เยของระดับุณภาาพของทณกหลักสูตรท่เุภะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 

ุะแนนท่เได้  = 
 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน  

สาขาวชิา 

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด

โดย สกอ. (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนน

ประเมิน 

1. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์ 

ผ่าน 3.86 

2. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 3.74 

3. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพ

พลายเชนธณรกิจ 

ผ่าน 4.04 

4. หลักสูตรบริหารธณรกจิิหาบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผ่าน 4.04 

 

5. หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่บัภฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.75 

ผลรวม ผ่าน 5 หลักสูตร 3.89 

 
ผลรวิของุ่าุะแนนประเิินของทณกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสูตรทั้งหิดท่เุภะรับผดิชอบ 
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การค านวณผลการด าเนินงาน 

ุะแนนท่เได้  = 
        

 

= 3.89 ุะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิ่การด าเนินการประกัน

ุณภาาพการศกึษาาายใน ระดับหลักสูตร ให้เปนนไปตาิิาตรฐานการประกันุณภาาพหลักสูตร ซึเงในปท

การศึกษา 2561 วิทยาลัยด าเนินการเปิดการเร่ยนการสอนทั้งหิด 5 หลักสูตร ุือ ระดับปริญญาตร่ 

จ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร 

จากการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเปนนไปตาิเกภฑ์

ิาตรฐานหลักสูตร ทั้งหิดจ านวน 5 หลักสูตร ุิดเปนนร้อยละ 100 โดยิ่ผลรวิุ่าุะแนนประเิิน

เฉล่เยของทณกหลักสูตร เท่ากับ 3.89 ุะแนน 
 

รายการหลักฐาน 

IQA1.1-01 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.1-02 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.1-03 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธณรกิจ ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.1-04 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.1-05 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่บัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

3.25 ุะแนน 3.89 ุะแนน 3.89 คะแนน  บรรลณ 
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยแผนงานประกันุณภาาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยประกันุณภาาพ 

 
ผลรวิของุ่าุะแนนประเิินของทณกหลักสูตร (19.43) 

 
จ านวนหลักสูตรทั้งหิดท่เุภะรับผดิชอบ (5) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   : อาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอณดิศึกษาถือเปนนการศึกษาระดับสูงสณดท่เต้องการบณุลากรท่เิุ่วาิรู้

ุวาิ สาิารถและุวาิลณ่ิลึกทางวิชาการ เพืเอปฏิบัติพันธกิจส าุัญของสถาบันในการผลิตบัภฑิต 

ศึกษาวิจัยเพืเอติดตาิุวาิก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองุ์ุวาิรู้ ดังนั้นุภะจึงุวริ่

อาจารย์   ท่เิ่ระดับุณภวณฒิทางการศึกษาท่เตรงหรือสัิพันธ์กับหลักสูตรท่เเปิดสอนในสัดส่วนท่เ

เหิาะสิกับพันธกิจ หรอืจณดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงุ่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก                

เปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ุา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอกท่เก าหนดให้เปนน 

ุะแนนเต็ิ 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 

1. ุ านวภุา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก ตาิสูตร 

 

 

 

2. แปลงุ่ารอ้ยละท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 

 

ุะแนนท่เได้ = 

 

หมายเหตุ : 

1. ุณภวณฒิปริญญาเอกพิจารภาจากระดับุณภวณฒิท่เได้รับหรือเท่ยบเท่าตาิหลักเกภฑ์การ

พิจารภาุณภวณฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรภ่ท่เิ่การปรับวณฒิการศึกษาให้ิ่หลักฐานการส าเร็จ

การศกึษาาายในรอบปทการศกึษานั้นทั้งน่ ้อาจใชุ้ ณภวณฒิอืเนเท่ยบเทาุ่ณภวณฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรภ่

 
จ านวนอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าุภะทั้งหิด 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ณภวณฒิปริญญาเอก 

X 5 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ณภวณฒิปริญญาเอกท่เก าหนดให้เปนน

ุะแนนเต็ิ 5 
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ท่เบางสาขาวิชาช่พิุ่ณภวณฒิอืเนท่เเหิาะสิกว่าทั้งน่้ต้องได้รับุวาิเห็นชอบจากุภะกรริการการ

อณดิศกึษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตาิปทการศึกษาและนับทั้งท่เปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ ในกรภ่ท่เิ่อาจารย์บรรจณใหิ่ใหุ้ านวภตาิเกภฑ์อาจารย์ประจ าท่เระบณในุ าช่้แจงเก่เยวกับ

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒกิารศึกษา อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 

คดิเป็น 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน - 39 17 56 30.36 

รวมทั้งหมด - 39 14 56 30.36 

 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้แสดงข้อิูลพื้นฐานสรณปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่เิ่ 

วณฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตร่ ต่ออาจารย์ประจ าทั้งหิด ระหว่างปทการศึกษา 2559 -

2561 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2559 2560 
2561 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่วณฒิปริญญาเอก 10.5 13.5 17 - 17 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่วณฒิปริญญาโท 36.5 39.5 37 2 39 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่วณฒิปริญญาตร่ - - - - - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เปฏิบัติงานจรงิ

และลาศกึษาต่อ 

47 53 54 2 56 

5 ุิดเปนนร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่เิ่วณฒิ

ปริญญาเอก 

22.34 25.47 30.36 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ุ านวภุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เิว่ณฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก (17) 
x 100 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหิด (56) 

    = ร้อยละ 30.36 
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2. แปลงุ่าร้อยละท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 ุะแนนท่เได้ เท่ากับ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอก (30.36) 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เิุ่ ณภวณฒิปริญญาเอกท่เก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ5 (40) 

    = 3.80 ุะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินการเปิดการเร่ยนการสอน ในรอบ  

ประจ าปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยิ่อาจารย์ประจ าวิทยาลัย จ านวนทั้งหิด 56 ุน โดยิุ่ณภวณฒิ

ปริญญาเอก 17 ุน ุิดเปนนร้อยละ 30.36 ซึเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อยู่ในกลณ่ิสถาบัน

กลณ่ิ ข ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เิุ่ณภวณฒิปริญญาเอกท่เก าหนดให้เปนน ุะแนนเต็ิ 5 

เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เิืเอด าเนนินการุ านวภุ่าร้อยละของอาจารย์ท่เิุ่ณภวณฒิปริญญาเอก 

เท่ากับร้อยละ 30.36 แปลงุ่าร้อยละท่เุ านวภได้ เท่ากับ 3.80 ุะแนน  

ซึเงปัจจณบันิ่อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เก าลังศกึษาต่อระดับปริญญาเอก ตาิรายละเอ่ยดดังน่้ 

ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์พงษ์เทพ าูเดช 

 

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรชัญาดณษฎ่บัภฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยศร่ปทณิ 

2562 

2. อาจารย์ศณาิิตร ศรส่วัสดิ ์ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2563 

3. อาจารย์พณทธิวัฒน ์ไวยวณฒิธนาาูิ ิ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2563 

4. อาจารย์วศิวะ อณนยะวงษ ์ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2563 

5. อาจารยล์ าไผ่ ตระกูลสนัติ ก าลังศึกษาต่อ Doctor of  Philosophy (Supply 

Chain&Logistics) RMIT 

University, Australia 

2563 
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ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

6. อาจารย์สณดารัตน ์พิิลรัตนกานต ์ ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดณษฎ่บัภฑิต  

สาขาการจดัการธณรกจิ 

ิหาวิทยาลยัศลิปากร 

2564 

7. อาจารย์กฤศญา จันทรด์าแสง ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดณษฎ่บัภฑิต  

สาขาการจดัการธณรกจิ 

ิหาวิทยาลยัศลิปากร 

2564 

8. อาจารย์จตัตณรงุ ์เพลินหัด ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่

บัภฑติ สาขาวิชาบริหารธณรกิจ 

(การจัดการ) 

ิหาวิทยาลยัเอเชย่อาุเนย์ 

2564 

9. อาจารย์กติติอ าพล  สณดประเสรฐิ 

 

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่

บัภฑติ สาขาวิชาบริหารธณรกิจ 

(การจัดการ) 

ิหาวิทยาลยัเอเชย่อาุเนย์ 

2564 

10. อาจารยส์ณวัฒน ์ นวลขาว 

 

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2565 

11. อาจารย์สิทธิชัย  พินธณิา 

 

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2565 

12. อาจารย์ปยิิาส  กล้าแขง็ 

 

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2565 

13. อาจารย์พิชญ์พสิณทธิ์  ทิศอาจ 

 

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรบรหิารธณรกจิดณษฎ่บภัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลยัราชาัฏสวนสณนันทา 

2565 
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ชื่อ – สกุล 
ก าลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 ส าเร็จการศึกษา 

14. อาจารย์วราารภ์ สารอินิูล ก าลังศึกษาต่อ Technology Management 

(Logistics and Supply Chain 

Management)  

The University of Strathclyde in 

UK 

2565 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.2-01 รายงานข้อิูลบณุลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อิูลจาก 

กองบริหารงานบณุุล ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนณสนันทา ภ วันท่เ 31 กรกฎาุิ 2562 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 38 ร้อยละ 30.36 3.80 คะแนน  ไิ่บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : หัวหนา้ส านักงาน 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยบณุุล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   : อาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอณดิศึกษาถือเปนนขณิปัญญาของประเทศ และิุ่วาิรับผิดชอบท่เจะต้อง

ส่งเสริิให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพืเอแสวงหาและพัฒนาองุ์ุวาิรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ตา่ง ๆ อย่างตอ่เนืเอง เพืเอน าไปใช้ในการเร่ยนการสอน รวิทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปนนสิเงสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาิพันธกิจ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปนน

ุะแนนระหว่าง 0 – 5 

 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ุ่ าร้ อยละของอาจารย์ ประจ าุภะท่เ ด า ร งต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวิกัน ท่เก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ 

1. ุ านวภุา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตาิสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงุ่ารอ้ยละท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 

ุะแนนท่เได้  =  

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าุภะทั้งหิด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าุภะท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ท่เก าหนดใหเ้ปนนุะแนนเต็ิ 5 
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สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 51 5 - - 5 56 8.93 

รวมทั้งหมด 51 5 - - 5 56 8.93 
  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดงข้อิูลพื้นฐานสรณปสัดส่วนอาจารย์ประจ าท่เด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปทการศกึษา 2559-2561 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2559 2560 
2560 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่ต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่ต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่ต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

3 4 5 - 5 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่ต าแหน่งอาจารย์ 44 49 49 2 51 

5 รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ 

47 53 54 2 56 

6 รวมอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ 3 4 5 

7 คดิเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

6.38 7.55 8.93 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ุ านวภุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่เด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (5) 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหิด (56) 

     = ร้อยละ 8.93 
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2. แปลงุ่าร้อยละท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 ุะแนนท่เได้ เท่ากับ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (8.93) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่เก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ 5 (60) 

     = 0.74 ุะแนน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิ่การด าเนินการเปิด

การเร่ยนการสอน ในรอบปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยิ่อาจารย์จ านวนทั้งหิด 56 ุน ิ่อาจารย์ท่เ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ุิดเปนนร้อยละ 8.93 ซึเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนอยู่ในกลณ่ิ

สถาบันกลณ่ิ ข ุ่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการก าหนดให้เปนน ุะแนน

เต็ิ 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เิืเอุ านวภุ่าร้อยละของอาจารย์ท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เท่ากับร้อยละ 8.93 แปลงุ่าร้อยละท่เุ านวภได้ เท่ากับ 0.74 ุะแนน 

ซึเงปัจจณบันิ่อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เอยู่ระหว่างการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ตาิ

รายละเอ่ยดดังน่ ้ 

ชื่อ – สกุล สถานะการเสนอขอต าแหน่งวชิาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.วิรยิา บณญิาเลิศ อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน  

2. อาจารย์บณภยาพร าู่ทอง อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน  

3. อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน  

4. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรไ่วย อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน  

5. อาจารย์ ดร.ภัฏาัทรศญา เศรษฐโชติสิบัติ อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน  

6. อาจารย์จัตตณรงุ์ เพลินหัด อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน  

หิายเหตณ : อยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน หิายถึง อาจารย์แต่ละท่านท่เิ่รายชืเอตาิตารางข้างบน

ด าเนินการยืเนผลงานต่อุภะกรริการเร่ยบร้อยแล้ว ซึเงกรริการอยู่ระหว่างการพิจารภาผลงานของ

อาจารย์แต่ละท่าน 

 โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังสนับสนณนส่งเสริิให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้า

ร่วิโุรงการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ปทงบประิาภ 2562 

ชื่อ – สกุล สถานะการเสนอขอต าแหน่งวชิาการ หมายเหตุ 

1. อาจารย์ศณาิติร ศร่สวัสดิ์ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

2. อาจารย์ดร.ิะโน ปราชญาพิพัฒน์ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

3. อาจารยด์ร.ธนะสาร พาภิชยากรภ์ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

4. อาจารย์าริายณ แสนบณดดา อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  
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ชื่อ – สกุล สถานะการเสนอขอต าแหน่งวชิาการ หมายเหตุ 

5. อาจารยศ์รายณทธ ขวัญเิือง อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

6. อาจารย์วรรภ่ สณทธใจด่ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

7. อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

8. อาจารย์ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

9. อาจารย์พณทธิวัฒน์ ไวยวณฒิธนาาู ิิ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

10. อาจารย์อัญชล่ หิรัญแพทย์ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

11. อาจารย์ดร.ชภิชา หิอยาด่ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

12. อาจารย์ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

13. อาจารย์ดร.ปัจจัย อินทรน้อย อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

14. อาจารย์ดร.ทิน่ สณขใส อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

15. อาจารย์สณนทร่ พณฒวร อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

16. อาจารย์สณดารัตน์ พิิลรัตนกานต์ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

17. อาจารย์อนณช นาิาญิโญ อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน  

หิายเหตณ : อยู่ระหว่างการยืเนผลงาน หิายถึง อาจารย์แต่ละท่านท่เิ่รายชืเอตาิตารางข้างบนเข้าร่วิ

โุรงการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ปทงบประิาภ 2562 ซึเงผ่านการอบริท่เิหาวิทยาลัยจัดอบริให้

ุวาิรูเ้รืเอง แนวทางการเขย่นผลงานและด าเนินการเขย่นผลงาน เพืเอยืเนต่อุภะกรริการพิจารภาผลงานใน

ล าดับต่อไป 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.3-01 รายงานข้อิูลบณุลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อิูลจาก  

กองบริหารงานบณุุล ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนณสนันทา ภ วันท่เ 31 กรกฎาุิ 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 8.93 0.74 คะแนน  ไิ่บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : หัวหนา้ส านักงาน 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยบณุุล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   : จ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าุัญประการหนึเงส าหรับการจัดการการศกึษาระดับอณดิศึกษา ุือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ท่เจะต้องสอดุล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษภะการเร่ยนการสอน 

รวิทั้งิุ่วาิเชืเอิโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง าาระงานอาจารย์ 

เป้าหิายการผลิตบัภฑิต ดังนัน้ สถาบันจงึุวริจ่ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าท่เปฏิบัติงานจรงิในสัดส่วนท่เเหิาะสิกับสาขาวิชา 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ในกรภ่ท่เจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกภฑ์

ิาตรฐานก าหนด เปนนุะแนน 5  

ในกรภ่ท่เจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่ออาจารย์ประจ าิากกว่าเกภฑ์ิาตรฐานให ้

ุ านวภหาุ่า ุวาิแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกภฑ์ิาตรฐาน 

และน าุ่าุวาิแตกต่างิา พิจารภาดังน่้  

ุ่าุวาิแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่เสูงกว่าเกภฑ์

ิาตรฐานตั้งแต ่ร้อยละ 20 ก าหนดเปนนุะแนน 0  

ุ่าุวาิแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่เสูงกว่าเกภฑ์

ิาตรฐานตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไิ่เกินร้อยละ 20 ให้น าิาเท่ยบบัญญัติไตรยางศ์ตาิสูตรเพืเอเปนน

ุะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ุ านวภุ่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึเงก็ุือผลรวิของผล

ุูภระหว่างจ านวนนักศึกษาท่เลงทะเบ่ยนเร่ยนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่เเปิดสอน ทณกรายวิชา

ตลอดปทการศึกษารวบรวิหลังจากนักศึกษาลงทะเบ่ยนแล้วเสร็จ (หิดก าหนดเวลาการเพิเิ – ถอน) 

โดยิ่สูตรการุ านวภ ดังน่้ 

SCH = Σnici 

เิืเอ ni = จ านวนนักศึกษาท่เลงทะเบ่ยนในวิชาท่เ i 

     Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาท่เ i 
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2. ุ านวภุ่า FTES โดยใช้สูตรุ านวภดังน่ ้

 

จ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่าตอ่ปท (FTES) =  

 

 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้ิ่การปรับุ่าจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลา

เท่ยบเท่าในระดับบัภฑิตศึกษาให้เปนนระดับปริญญาตร่ เพืเอน าิารวิุ านวภหาสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็ิเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศกึษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 

1.กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สณขาาพ 

2.กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายาาพ 

3.ก ลณ่ ิ ส า ข า วิ ช า ิ นณ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังุิศาสตร ์

= FTES ระดับปริญญาตร่+FTES ระดับบัภฑติศกึษา 

= FTES ระดับปริญญาตร่+(2 x FTES ระดับบัภฑติศกึษา) 

= FTES ระดับปริญญาตร่+(1.8 x FTES ระดับ

บัภฑติศกึษา) 
 

สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศกึษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สณขาาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตร์กายาาพ  20:1 

3. วิศวกรริศาสตร์ 20:1 

4. สถาปัตยกรริศาสตร์และการผังเิือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไิ้และประิง  20:1 

6. บริหารธณรกิจ พาภชิยศาสตร์ บัญช ่การจัดการ การท่องเท่เยว 

เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิตศิาสตร์ 50:1 

8. ุรณศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 30:1 

9. ศลิปกรริศาสตร์ วิจติรศลิป์และประยณกต์ศลิป 8:1 

10. สังุิศาสตร์/ินณษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปท 

 จ านวนหน่วยกติต่อปทการศึกษาตาิเกภฑ์

ิาตรฐานการลงทะเบ่ยนในระดับปรญิญานั้น ๆ 
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สูตรการค านวณ 

1) ุ านวภหาุ่าุวาิแตกต่างจากเกภฑ์ิาตรฐานและน าิาุิดเปนนุ่ารอ้ยละ ตาิสูตร 

 

2) น าุ่ารอ้ยละจากข้อ 1 ิาุ านวภุะแนน ดังน่้ 

2.1) ุา่รอ้ยละท่เนอ้ยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 ุิดเปนน 5 ุะแนน 

2.2) ุ่าร้อยละท่เิากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 ุิดเปนน 0 ุะแนน 

2.3) ุา่รอ้ยละท่เิากกว่าร้อยละ 0 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น าิาุิดุะแนน ดังน่้ 

 

ุะแนนท่เได้  =                                                    
 
 

ผลการด าเนินงานการค านวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย    

คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญา รวม 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาตร่ 2,735.83 

ระดับปริญญาโท 56.93 

ระดับปริญญาเอก 48.38 

รวม 2,841.14 
  

ุ่าเฉล่เย  FTES  ของุภะ  =     ผลรวิ FTES         =  2,841.14  :  1 

      จ านวนอาจารย์ประจ า   54 

ุ่าิาตรฐาน FTES เฉล่เย   (กลณ่ิสาขาวิชา)             =  52.61  :  1 
 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1) ุ านวภหาุ่าุวาิแตกต่างจากเกภฑ์ิาตรฐานและน าิาุิดเปนนุ่าร้อยละ ตาิสูตร 

= ร้อยละ 110.40 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าท่เเปนนจรงิ – สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา

เต็ิเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตาิเกภฑ์ิาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตาิเกภฑ์ิ าตรฐาน 

5 - 
ุ่าร้อยละท่เุ านวภได้จาก 2.3 

 
4 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท่เเปนนจริง (52.61) – สัดส่วน

จ านวนนักศกึษาเต็ิเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตาิเกภฑ์ิ าตรฐาน (25) 
X 

100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตาิเกภฑ์ิ าตรฐาน (25) 
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2) น าุ่าร้อยละจากข้อ 1 ิาุ านวภุะแนน ดังน่้ 

2.1) ุ่าร้อยละท่เนอ้ยกว่าหรอืเท่ยบเท่ากับร้อยละ 0 ุิดเปนน 5 ุะแนน 

  2.2) ุ่าร้อยละท่เิากกว่าหรอืเท่ยบเท่ากับร้อยละ 20 ุดิเปนน 0 ุะแนน 

  2.3) ุ่าร้อยละท่เิากกว่าร้อยละ 10 แตน่้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น าิาุิดุะแนนดังน่้ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการุ านวภจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่า

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ประจ าปทการศึกษา 2561 ตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน 

จากผลด าเนนิงานการุ านวภุ่า FTES วิทยาลัย จ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า เท่ากับ 52.61 : 1  ดังนั้น เิืเอุ านวภุ่าุวาิแตกต่างจากเกภฑ์ิาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 

110.40 ซึเงุา่รอ้ยละท่เิ ากกว่าร้อยละ 20 ุิดเปนน 0 ุะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.4-01 รายงานจ านวนนักศึกษาเต็ิเวลาเท่ยบเท่าต่อปท (FTES) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 ภ วันท่เ 22 กรกฎาุิ 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 110.40 0.00 คะแนน  ไิ่บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยวิชาการ  

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ุภะุวรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรริท่เเปนนประโยชน์           

กับนักศึกษาเพืเอการด ารงช่วิตอย่างิุ่วาิสณขและุณ้ิุ่าในระหว่างการใช้ช่วิตในุภะ ตั้งแต่การ            

ใหุ้ าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ช่วิต จัดบริการข้อิูลหน่วยงานท่เให้บริการ เช่น ทณนกู้ยืิ

การศึกษา แหล่งทณนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อิูลการฝึกประสบการภ์วิชาช่พ การ

เตร่ยิุวาิพร้อิเพืเอการท างานเิืเอส าเร็จการศึกษา ข้อิูลข่าวสารุวาิเุลืเอนไหวในและนอก

สถาบันท่เจ าเปนนแก่นักศึกษาและศษิย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหิดต้องใหุ้ วาิส าุัญกับการบริการ ท่เ

ิุ่ณภาาพและเกิดประโยชน์แก่ผูร้ับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนินการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

5 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบรกิารให้  ุาปรึกษาทางวิชาการ และการใชช่้วติแก่นักศึกษาในุภะ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การจัดบริการใหุ้ าปรึกษาทางวิชาการ 

และการใช้ช่วิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ รวิถึงช่องทางการสืเอสารออนไลน์ เช่น 

ช่องทางผ่านแอพพลิเุชัเน Line และ Fecebook ท่เนักศึกษาสาิารถเข้าถึงข้อิูล

ข่าวสารต่างๆ ท่เเปนนประโยชน์ต่อนักศึกษา ซึเงนักศึกษาสาิารถเข้าปรึกษาผ่านระบบ

อาจารย์ท่เปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ตลอดเวลา และิ่ช่องทางบริการอ่ก

ช่องทางหนึเง ุอื จณดบรกิาร One Stop Service ภ ห้องส านักงานฝ่ายวิชาการ เพืเอไว้

ุอยบรกิารให้  ุาปรึกษาทางข้อิูลข่าวสารงานวิชาการ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับิอบหิายให้เปนนหน่วยงานท่เุอยดูแลนักศึกษาให้

ุ าปรกึษาการใช้ช่วติแก่นักศึกษา อาทิเช่น ทณนกู้ยืิการศึกษา แหล่งทณนการศึกษาต่อ 

ข้อิูลแหล่งงาน ทณนการศึกษา งานกองทณน เรืเอง เงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบ

อณบัติเหตณและเงินช่วยเหลือนักศึกษานอกเหนือจากอณบัติเหตณ และ เรืเองการพิจารภา

เงินสนับสนณนส่งเสริิ กจิกรริของนักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินจัดท า
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ใบบันทึกประวัตินักศึกษาใหิ่ทณกๆ ปทการศึกษา เพืเอุวาิสะดวกในการติดต่อสืเอสาร

กับนักศึกษา และในกรภ่ฉณกเฉนิ สาิารถติดต่อผู้ปกุรองของนกัศึกษาไดโ้ดยสะดวก  

รวิทั้ง ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการแต่งตั้ง

อาจารย์ท่เปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตร่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา

เอก ประจ าปทการศึกษา 2561 เพืเอให้นักศึกษาได้สาิารถเข้าพบอาจารย์ท่เปรึกษา

เพืเอขอุ าแนะน าในเรืเองต่างๆ อาทิเช่น เรืเองการเร่ยนการสอน ุา่เล่าเรย่น ปัญหายา

เสพติด และการใชช่้วติประจ าวัน และฝ่ายวิชาการได้รับิอบหิายให้เปนนหน่วยงานท่เ

ุอยดูแลนักศึกษาให้  ุาปรึกษาทางด้านวิชาการ 

ในระดับปรญิญาตร ่อาจารย์ท่เปรกึษาสาิารถด าเนินงานตาิุู่ิ ือระบบอาจารย์ท่เ

ปรกึษาวิชาการ ระดับปรญิญาตร่ ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา  

ส าหรับระดับบัภฑิตศึกษา อาจารย์ท่เปรึกษาสาิารถด าเนินการตาิุู่ิือระบบ

อาจารย์ท่เปรึกษาวิทยานิพนธ์/การุ้นุว้าอิสระ ระดับบัภฑิตศึกษา ิหาวิทยาลัย

ราชาัฏสวนสณนันทา  

นอกจากน่้ ฝ่ายกจิการนักศึกษาได้ด าเนินการจัดกจิกรริเพืเอเปนนการบริการให้กับ

นักศึกษาได้รับทราบข้อิูลท่เเก่เยวข้องกับวทิยาลัยโลจิสติกส์เพิเิิากขึน้ ดังน่้ 

1. จัดปฐินิเทศนักศึกษาใหิ่ ประจ าปทการศึกษา 2561  เิืเอวันท่เ 1 สิงหาุิ 2561  

ิ่นักศึกษาเขา้รับการปฐินิเทศ จ านวน 665 ุน และในโุรงการน่้ยังิ่การให้ข้อิูล

แนะน านักศึกษาใหิ่ ในด้านต่างๆ ดังน่ ้ 

   - อธิการบด่กล่าวต้อนรับ และให้แนวนโยบายการด าเนินงานของิหาวิทยาลัยฯ 

   - รองอธิการบด่ฝ่ายวิชาการ แนะน าวิธ่การเร่ยนในระดับอณดิศึกษา “เร่ยน

อย่างไร ให้ิุ่วาิสณข” 

   - ุภบด่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหิ่ และ

แนะน านักศึกษาใหิ่เก่เยวกับวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย 

   - ผู้ อ านวยการส านักวิ ชาการศึกษาทัเ ว ไปและนวัตกรริการเร่ยนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ แนะน าการลงทะเบ่ยนผ่านระบบ Tablet (แท็บเล็ต) และการเร่ยนการ

สอนในรายวิชา GE 

   - นักศึกษาท่เิุ่วาิประสงุ์จะยืเนกู้กองทณนเงินให้กู้ยืเิเพืเอการศึกษา (กยศ.) 

และกองทณนเงินกูย้ืิเพืเอการศึกษาท่เผูกกับรายได้ในอนาุต (กรอ.) เข้ารว่ิประชณิกับ

ฝ่ายทณนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เพืเอ

รับทราบแนวทางการด าเนินงาน ภ ห้องประชณิ อาุารเร่ยนรวิอเนกประสงุ์และ

ศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ 

2. จัดกิจกรริผู้บริหารพบนักศึกษาช้ันปทท่เ 1 ประจ าปทการศึกษา 2561 วัน

พฤหัสบด่ท่เ  2  สิงหาุิ 2561 ภ ห้องประชณิ อาุารเร่ยนรวิอเนกประสงุ์และ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ 

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร ุภบด่วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษา และให้แนวนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 

รวิถงึการช้่แจงกฎระเบ่ยบในการศึกษา การปฏิบัติตน สิเงอ านวยุวาิสะดวก และ

การใช้ช่วติในรัว้ ิหาวิทยาลัย อย่างิุ่วาิสณข  

   - อาจารย์ ดร.วิริยา บณญิาเลิศ รองุภบด่ฝ่ายวิชาการ เรืเอง การลงทะเบ่ยน      

Free enrollment 

   - อาจารย์สณดารัตน์  พิิลรัตนกานต์  รองุภบด่รองุภบด่ฝ่ายแผนงานและ

ประกันุณภาาพ เรืเอง การประกันุณภาาพการศึกษา 

   - อาจารย์สณวัฒน์  นวลขาว รองุภบด่ฝ่ายบริหาร เรืเอง นโยบายการพัฒนา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

   - อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร รองุภบด่ฝา่ยกจิการนักศึกษา เรืเอง การก ากับดูแล

นักศึกษา 

3. จัดกิจกรริเพืเอเตร่ยิุวาิพร้อิในการใช้ช่วิตและการปรับตัวกับสิเงใหิ่ๆ 

โดยรณน่พ่เสู่รณน่น้อง ในโุรงการเพาะเิล็ดพันธณ์ใหิ่ CLS ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอ

วันท่เ 7-8 สิงหาุิ 2561 ซึเงเปนนกิจกรริต้อนรับน้องใหิ่ ในการจัดโุรงการุรั้งน่้

ขึ้นเพืเอเปนนการเตร่ยิุวาิพร้อิให้แก่นักศึกษาใหิ่ในหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการ 

อาทิ การช่้แจ้งให้นักศึกษาใหิ่ได้เข้าใจกฎระเบ่ยบและข้อบังุับของทางิหาวิทยาลัย 

ทางด้านสังุิ อาทิ การแนะน านักศึกษาใหิ่ให้รู้จักวิธ่การปรับตัวให้เหิาะสิและ

แสดงออกได้อย่างถูกต้องตาิกาลเทศะ โดยุภาจารย์ รณ่นพ่เ รวิทั้งการปลูกฝังให้

นักศึกษาใหิ่รู้สึกิุ่วาิรักุวาิสาิัุุ่ ุวาิเุารพ และิ่ทัศนุติท่เด่ต่อสถาบัน 

อาจารย์ และรณ่นพ่เ อ่กทั้งเพืเอเกิดุวาิาาุาูิิใจในุวาิเปนน “ลูกพระนาง”   

รายการหลักฐาน IQA1.5-1-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 85/2562 เรืเอง แต่งตั้ง

อาจารย์ท่เปรกึษา นักศึกษาระดับปรญิญาตร ่(าาุปกติ) ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.5-1-02 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 86/2562 เรืเอง แต่งตั้ง

อาจารย์ท่เปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตร่ (าาุพิเศษ) ระดับปริญญาโท และ

ระดับปรญิญาเอก ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.5-1-03 ุู่ิือระบบอาจารย์ท่เปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตร่ ิหาวิทยาลัย 

ราชาัฏสวนสณนันทา 

IQA1.5-1-04 ุู่ิือระบบอาจารย์ท่เปรึกษาวิทยานิพนธ์/การุ้นุว้าอิสระ ระดับ

บัภฑติศึกษา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

IQA1.5-1-05 ประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเองหลักเกภฑ์การ

พิจารภาให้เงินรางวัลและเงินสนับสนณนส่งเสริิ กจิกรริของนักศึกษา 
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IQA1.5-1-06 ประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเองก าหนดอัตราเงิน

ช่วยเหลือนักศึกษากรภป่ระสบอณบัติเหตณและกรภอ่ืเนนอกจากอณบัติเหตณ 

IQA1.5-1-07 ใบบันทึกประวัตินักศึกษา 

IQA1.5-1-08 โุรงการปฐินิเทศนักศึกษาใหิ่ ประจ าปทการศึกษา 2561                     

IQA1.5-1-09 โุรงการเพาะเิล็ดพันธณ์ใหิ่ CLS ประจ าปทการศุึกษา 2561 

IQA1.5-1-10 บอร์ดประชาสัิพันธ์ 

IQA1.5-1-11 เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA1.5-1-12 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA1.5-1-13 Line กลณ่ิ CLS Student 61-1           

IQA1.5-1-14 Line กลณ่ิ CLS Student 61-2          

IQA1.5-1-15 Line กลณ่ิ สโิสร 05                    

IQA1.5-1-16 Line กลณ่ิ ศิษย์เกา่ ฅนุดิถงึกัน    

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ิ่การให้ข้อิูลของหน่วยงานท่เให้บริการ กิจกรริพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็ิเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน ฝ่ายกจิการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ได้ด าเนินการให้ิ่การ

จัดบริการข้อิูลหน่วยงานท่เให้บริการแก่นักศึกษา เช่น กองทณนกู้ยืิเพืเอการศึกษา 

(กยศ.) การศึกษาท่เผูกกับรายได้ในอนาุต (กรอ.) การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ

เปนนทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษาหรือเร่ยนรู้/นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

ทณนการศึกษา  งานกองทณน เรืเอง เงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอณบัติเหตณและเงิน

ช่วยเหลือนักศึกษานอกเหนือจากอณบัติเหตณ และ เรืเองการพิจารภาเงินสนับสนณน

ส่งเสริิกิจกรริของนักศึกษา การบริการจัดหางาน  รวิถึงได้จัดท าบอร์ดกลาง

ให้บริการด้านการประชาสัิพันธ์การรับสิัุรงาน ทณนการศึกษา กยศ.และข้อิูล

ข่าวสารด้านต่างๆ รวิทั้งิ่การส่งข้อิูลข่าวสารในด้านต่างๆให้แกน่ักศึกษา และเพืเอ

ช่วยในการประชาสัิพันธ์อ่กช่องทางหนึเงท่เให้ข่าวสาร และประชาสัิพันธ์กิจกรริ

ต่างๆ ทั้งาายในและาายนอกิหาวิทยาลัย ุือ บอร์ดประชาสัิพันธ์, เว็บไซต์ของ

วิทยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th, ช่องทางผ่าน facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน และช่องทางผ่านแอพพลิเุชัเน Line เพืเอเปนนแหล่งข้อิูลข่าวสารส าหรับ

นักศึกษาและเปนนช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ าายในวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดบริการข้อิูลของหน่วยงาน

ท่เให้บริการกิจกรริพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ิเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา ดังน่้ 

1) ข้อิูลของหน่วยงานท่เให้บริการกจิกรริพิเศษนอกหลักสูตร เชน่ 

https://www.facebook.com/วิทยาลัย
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ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ช่องทางการสื่อสาร 

สถาบันการสรา้งชาติ 

 

โุรงการุ่ายเยาวชนสร้าง

ชาติ 

- บอรด์

ประชาสัิพันธ ์

- เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

- Facebook วิทยาลัย 

โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 

ซัพพลายเชน 

บริษัท  ซ่พ่  ออลล์  จ ากัด 

(ิหาชน)  

 

โ ุ ร ง ก า ร  Leadership 

Development Program รณน่

ท่เ 51 และรณ่น 52 

เทศบาลต าบลุลองโยง 

ส ถ า น่ ต า ร ว จ าู ธ ร พณ ท ธ

ิภฑลเเละ บริษัท ฮอนด้า

สนาิจันทร ์จ ากัด 

โุรงการสร้างสรรุ์สังุิ

ส่ ง เ ส ริ ิ ร ะ เ บ่ ย บ วิ นั ย

จราจร 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา

สารภาัย เทศบาลต าบล

ุลองโยง 

โุรงการ เตร่ ยิุวาิ

พร้ อ ิต่ อ สถานกา รภ์

ฉณกเฉินอัุุ่าัย 

สถาบันพัฒนาฝทิือแรงงาน 

๑๖ นุรปฐิ 

อ บ ร ิ แ ล ะ ท ด ส อ บ

ิาตรฐานฝทิือแรงงาน

แห่งชาติ (าาุุวาิรู)้ 
 

2) ข้อิูลของหน่วยงานท่เให้บริการแหล่งงานทั้งเต็ิเวลาและนอกเวลา เช่น 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ประเภทงาน ช่องทางการสื่อสาร 

JOBBKK.COM บริษัทจัดหางาน สิัุร

งาน ท่เ รวบรวิแหล่ง

ง า น  ทั้ ง า าุรั ฐ แล ะ

า า ุ เ อ ก ช น  โ ด ย

วิ ท ย า ลั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์

และซัพพลาย เชน ได้

ร่ ว ิ กั บ  JOBBKK จั ด

โุ ร งกา รจั ด ก า รห า

จัดหางานและฝึกอบริ

อาช่พ ภ วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

เิืเอวันท่เ  12 ิิถณนายน 

2562 เพืเอเปนนช่องทาง

Full Time 

และ  

Part Time 

- บอรด์

ประชาสัิพันธ ์

- เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
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ให้นักศึกษาท่เสนใจ 

TIFFA ITBS เปิดรับสิัุรหลักสูตร

ธณ รกิ จการขนส่ ง และ

การุ้าระหว่างประเทศ 

เปิดโอกาสด่ ส าหรับผู้

ว่างงาน หรือ ผู้สนใจ

งานด้านโลจิสติกส์  ิ่

ต าแหน่งงานอ่กิาก ใน

บรษิัทโลจิสติกส์ช้ันน า 

Full Time - เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook วิทยาลัย 

โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ 

ซัพพลายเชน 

บริษัท ไวส์  โลจิ

ส ติ ก ส์  จ า กั ด 

(ิหาชน) 

รับสิัุรพนักงานุ่ย์ใบ

ขนสินุา้ 3-4 ต าแหน่ง 

Part Time - เว็บไซต์วทิยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 
 

รายการหลักฐาน IQA1.5-2-01 อ้างอิง IQA1.5-1-10 บอร์ดประชาสัิพันธ์ 

IQA1.5-2-02 อ้างอิง IQA1.5-1-11 เว็บไซต์วทิยาลัย www.cls.ssru.ac.th 

IQA1.5-2-03 อ้างอิง IQA1.5-1-12 Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA1.5-2-04 อ้างอิง IQA1.5-1-13 Line กลณ่ิ CLS Student 61-1           

IQA1.5-2-05 อ้างอิง IQA1.5-1-14 Line กลณ่ิ CLS Student 61-2          

IQA1.5-2-06 อ้างอิง IQA1.5-1-15 Line กลณ่ิ สโิสร 05                    

IQA1.5-2-07 อ้างอิง IQA1.5-1-16 Line กลณ่ิ ศิษย์เกา่ ฅนุดิถงึกัน    

IQA1.5-2-08 าาพตัวอย่างข่าวประชาสัิพันธ์การให้ขอ้ิูลในช่องทางต่างๆ 

IQA1.5-2-09 อ้างอิง IQA1.5-1-05 ประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเอง

หลักเกภฑ์การพิจารภาให้เงินรางวัลและเงินสนับสนณนส่งเสริิกิจกรริของ

นักศึกษา 

IQA1.5-2-10 อ้างอิง IQA1.5-1-06 ประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเอง

ก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษากรภ่ประสบอณบัติเหตณและกรภ่อืเนนอกจาก

อณบัติเหตณ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรริเตรย่ิุวาิพรอ้ิเพืเอการท างานเิืเอส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การจัดกิจกรริโุรงการเพืเอเปนนการ

เตร่ยิุวาิพร้อิให้กับนักศึกษา เิืเอส าเร็จการศึกษาไปสาิารถท างานในสถาน

ประกอบการได้ ดังน่ ้ 
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1. จัดโุรงการอบริการเตร่ยิุวาิพร้อิสู่สถานประกอบการ เิืเอวันท่เ 12 

ิิถณนายน 2562 โดยิ่วัตถณประสงุ์เพืเอ 1) เพืเอส่งเสริิให้นักศึกษาิุ่วาิรู้ในการ

สอบสัิาาษภ์และิ่โอกาสในการท างานในสถานประกอบการท่เต้องการ 2) เพืเอฝึก

และพัฒนาทักษะการเตร่ยิตัวสิัุรงานให้กับนักศึกษา 3) เพืเอเปนนการสร้าง

ุวาิสัิพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจณบันและเสริิุวาิสัิพันธ์ระหว่าง

สถาบันกับนักศึกษา โดยิ่นักศึกษาเขา้ร่วิโุรงการ จ านวน 688 ุน  

2. จัดโุรงการการจัดการอย่างิืออาช่พ เิืเอวันท่เ 12 ิิถณนายน 2562 โดยิ่

วัตถณประสงุเ์พืเอ 1) เพืเอเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าเข้าิาิ่สว่นรว่ิในการพัฒนาวิทยาลัย 

2) เพืเอเปนนการสร้างุวาิสัิพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจณบันและเสริิ

ุวาิสัิพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา 3) เพืเอสร้างุวาิสัิพันธ์อันด่ระหว่าง

วิทยาลัยกับองุ์กรวิชาช่พและหน่วยงานอืเนๆ ท่เเก่เยวข้อง โดยิ่นักศึกษาเข้าร่วิ

โุรงการ จ านวน 112 ุน 

3. จัดโุรงการเตร่ยิุวาิพร้อิสู่สถานประกอบการอย่างิืออาช่พ ประจ าปท

การศึกษา 2561 เิืเอวันท่เ 25 - 26 กรกฎาุิ 2562 ซึเงิ่วัตถณประสงุ์ 1) เพืเอ

เตร่ยิุวาิพรอ้ิให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการภ์วิชาช่พ 2) เพืเอส่งเสริิให้กับ

นักศึกษาิ่ทัศนุติท่เด่ต่อวิชาช่พ โดยิ่นักศึกษาเขา้ร่วิโุรงการ จ านวน 700 ุน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-3-01 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริการเตร่ยิุวาิพร้อิสู่สถาน

ประกอบการ ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.5-3-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการการจัดการอย่างิืออาช่พ ประจ าปท

การศึกษา 2561 

IQA1.5-3-03 รายงานผลการด า เนินโุรงการเตร่ยิุวาิพร้อิสู่สถาน

ประกอบการอย่างิืออาช่พ ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเิินุณภาาพของการจัดกิจกรริและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทณกข้อไิ่ตเ า

กวา่ 3.51 จากุะแนนเต็ิ 5 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ด าเนินการประเิินุณภาาพของการจัด

กจิกรริและการให้บริการแกน่ักศึกษา ทั้ง 3 ด้าน โดยได้ด าเนินการส ารวจุวาิพึง

พอใจของนักศึกษาทณกช้ันปทของวิทยาลัยท่เได้รับบริการในด้านต่างๆ เพืเอน าผลการ

ประเิินิาปรับปรณงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อิูล เพืเอจะส่งให้ผลการ

ประเิินสูงขึ้นหรือเปนนไปตาิุวาิุาดหวังของนักศึกษา ซึเงิ่การสรณปผลการ

ประเิินุวาิพึงพอใจของนักศึกษาทณกช้ันปทของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ดังน่้ 

(1) ด้านการบรกิารให้  ุาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช่้วติแก่นักศึกษาใน

ุภะ ผลการประเิินุวาิพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับิากท่เสณด ิุ่่าุะแนน



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  47 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เฉล่เย (4.83) 

(2) ด้านการบริการข้อิูลข่าวสารแก่นักศึกษา ผลการประเิินุวาิพึงพอใจของ

นักศึกษา อยู่ในระดับิากท่เสณด ิุ่่าุะแนนเฉล่เย  (4.81) 

(3) ด้านการจัดกิจกรริเพืเอพัฒนาประสบการภ์ทางวิชาการและวิชาช่พแก่

นักศึกษา ผลการประเิินุวาิพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับิากท่เสณด  ิุ่่า

ุะแนนเฉล่เย  (4.79) 

รายการหลักฐาน IQA1.5-4-01 รายงานสรณปุวาิพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ ประจ าปท

การศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเิินจากข้อ 4 ิาปรับปรณงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้ิูล  

เพืเอส่งให้ผลการประเิินสูงขึน้หรอืเปนนไปตาิุวาิุาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการิ่ผลการประเิินุวาิพึงพอใจ

การจัดกจิกรริและการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน เิืเอปทการศึกษา 2560 ทั้ง 3 ด้าน ดังน่้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 

ด้านการบริการใหุ้ าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ช่วติแก่นักศึกษา 

4.81 

ดา้นการบรกิารข้อิูลข่าวสารแกน่ักศึกษา 4.80 

ด้านการจัดกิจกรริเพืเอพัฒนาประสบการภ์

ทางวิชาการและวิชาช่พแกน่ักศึกษา 

4.78 

ทั้งน่้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการน าแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรริ

เพืเอพัฒนาประสบการภ์ทางวิชาการและวิชาช่พแก่นักศึกษา ในปทการศึกษา 2560 

ิาพัฒนาปรับปรณงแล้ว ส่งผลให้ผลการประเิินุวาิพึงพอใจการจัดกิจกรริและ

การจัดบรกิาร ในปทการศึกษา 2561 เพิเิขึน้ ทั้ง 3 ด้าน ดังน่้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน ปีการศึกษา 2561 

ด้านการบริการใหุ้ าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ช่วติแก่นักศึกษา 

4.83 

ด้านการบรกิารข้อิูลข่าวสารแกน่ักศึกษา 4.81 

ด้านการจัดกิจกรริเพืเอพัฒนาประสบการภ์

ทางวิชาการและวิชาช่พแกน่ักศึกษา 

4.79 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้น าผลการประเิินุณภาาพของการให้การ

บริการนักศึกษาระดับปริญญาตร่ ประจ าปทการศึกษา 2561 จากข้อ 4 ิาเสนอในท่เ

ประชณิ เพืเอน าผลการประเิินท่เได้ิาใช้เปนนแนวทางปรับปรณงแผนและจัดท าแผนการ

ด าเนินงานโุรงการส าหรับการพัฒนากิจกรรินักศึกษา ในปทการศึกษา 2562 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-5-01 อ้างอิง IQA1.5-4-01 รายงานสรณปุวาิพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บรกิาร ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.5-5-02 รายงานการประชณิฝ่ายกจิการนักศึกษา ุร้ังท่เ 1/2561 

IQA1.5-5-03 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปท

การศึกษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ขอ้ิูลและุวาิรูท้่เเปนนประโยชน์ในการประกอบอาช่พแกศ่ิษย์เกา่ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินการจัดการให้ข้อิูลท่เเปนน

ประโยชน์ในการประกอบอาช่พศิษย์เก่าเก่เยวกับข้อิูลการศึกษาต่อ ข้อิูลการสิัุร

งาน ข้อิูลการจัดกิจกรริอบริเพืเอหลักสูตรระยะสั้น และข้อิูลกิจกรริสร้าง

ุวาิสัิพันธ์ท่เด่ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจณบันเพืเอให้ได้รับข้อิูลข่าวสาร 

กจิกรริต่างๆ ดังน่้ 

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

2) Facebook วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3) Line กลณ่ิศิษย์เกา่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

กจิกรริ/โุรงการท่เด าเนินการจัดให้แกศ่ิษย์เกา่ ดังน่้ 

1. จัดโุรงกาอบริการเตร่ยิุวาิพร้อิสู่สถานประกอบการ เิืเอวันท่เ 12 

ิิถณนายน 2562 โดยิ่วัตถณประสงุ์เพืเอ 1) เพืเอส่งเสริิให้นักศึกษาิุ่วาิรู้ในการ

สอบสัิาาษภ์และิ่โอกาสในการท างานในสถานประกอบการท่เต้องการ 2) เพืเอฝึก

และพัฒนาทักษะการเตร่ยิตัวสิัุรงานให้กับนักศึกษา 3) เพืเอเปนนการสร้าง

ุวาิสัิพันธ์ระหว่างศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจณบันและเสริิุวาิสัิพันธ์ระหว่าง

สถาบันกับนักศึกษา โดยิ่นักศึกษาเขา้ร่วิโุรงการ จ านวน 688 ุน  

2. จัดโุรงการการจัดการอย่างิืออาช่พ เิืเอวันท่เ 12 ิิถณนายน 2562 โดยิ่

วัตถณประสงุเ์พืเอ 1) เพืเอเปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าเข้าิาิ่สว่นรว่ิในการพัฒนาวิทยาลัย 

2) เพืเอเปนนการสร้างุวาิสัิพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจณบันและเสริิ

ุวาิสัิพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา 3) เพืเอสร้างุวาิสัิพันธ์อันด่ระหว่าง

วิทยาลัยกับองุ์กรวิชาช่พและหน่วยงานอืเนๆ ท่เเก่เยวข้อง โดยิ่นักศึกษาเข้าร่วิ

โุรงการ จ านวน 112 ุน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-6-01 ช่องทางประชาสัิพันธ์ข้อิูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า เว็บไซต์วิทยาลัย 

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

IQA1.5-6-02 อ้างอิง IQA1.5-3-01 รายงานผลการด าเนนิโุรงการอบริการเตรย่ิ

ุวาิพรอ้ิสู่สถานประกอบการ ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.5-6-03 อ้างอิง IQA1.5-3-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการการจัดการ

อย่างิืออาช่พ ประจ าปทการศึกษา 2561 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยกิจการนกัศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   : กิจกรรินักศึกษาระดับปริญญาตร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ุภะต้องส่งเสริิให้ิ่การจัดกิจกรรินักศึกษาต่างๆ อย่างเหิาะสิและุรบถ้วน

กิจกรรินักศึกษาหิายถึงกิจกรริเสริิหลักสูตรท่เด าเนินการทั้งโดยุภะและโดยองุ์กรนักศึกษา       

เปนนกิจกรริท่เผู้เข้าร่วิจะิ่โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังุิ อาริภ์ ร่างกาย และุณภธรริ

จริยธรริ โดยสอดุล้องกับุณภลักษภะบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ ท่เประกอบด้วยิาตรฐานผลการเร่ยนรู้

ตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) ุณภธรริ จริยธรริ (2) ุวาิรู้ (3) ทักษะ

ทางปัญญา (4) ทักษะุวาิสัิพันธ์ระหว่างบณุุลและุวาิรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเุราะห์ 

เชงิตัวเลข การสืเอสารและการใชเ้ทุโนโลย่สารสนเทศ และุณภลักษภะของบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ท่เุภะ 

สถาบัน และสาา/องุ์กรวิชาช่พได้ก าหนดเพิเิเติิ ตลอดจนสอดุล้องกับุวาิต้องการของผู้ใช้

บัภฑติ และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในช่วิตประจ าวันเปนนการพัฒนา

ุณภาาพนักศกึษาอย่างยัเงยืน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนินการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

5 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกจิกรริพัฒนานักศึกษาในาาพรวิของุภะโดยให้นักศึกษาิ่

ส่วนร่วิในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรริ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา

ด าเนินการจัดประชณิสโิสรนักศึกษา ุร้ังท่เ 1 เิืเอวันท่เ 20 สิงหาุิ 2561 ิ่นักศึกษา

ท่เเปนนตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาทณกสาขาวิชาเข้าประชณิ  

โดยให้นักศึกษาได้ิ่ส่วนร่วิในการก าหนดกิจกรริ/โุรงการพัฒนานักศึกษาท่เ

หลากหลายิากขึน้ รวิทั้งรายละเอ่ยดของการจัดกิจกรริ/โุรงการพัฒนานักศึกษา

รว่ิกัน เพืเอจัดท าแผนกิจกรริพัฒนานักศึกษาท่เิณ่งเน้นกิจกรริท่เส่งเสริิการพัฒนา



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  51 

รายงานผลการด าเนินงาน 

สติปัญญา สังุิ อาริภ์ ร่างกาย และุณภธรริจริยธรริ และสอดุล้องกับ

ุณภลักษภะของบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ 5 ประการ นอกจากน่้ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนิ่ระบบในการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษาท่เส่ง เสริิผลการเร่ยนรู้

ตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิระดับอณดิศึกษาแห่งชาติทณกด้าน ดังน่้ 

1) ิ่การแต่งตั้งนายกสโิสรนักศึกษาและุภะกรริการสโิสรนักศึกษา ประจ าปท

การศึกษา 2561 เพืเอเปนนตัวแทนนักศึกษาในการท ากิจกรริของวิทยาลัยฯ โดยท า

หน้าท่เก าหนดแนวทางส่งเสริิการจัดกิจกรรินักศึกษาท่เสอดุล้องกับุณภลักษภะ

ตาิท่เพงึประสงุแ์ละสอดุล้องกับกรอบิาตรฐานุณภวณฒิระดับอณดิศึกษาแห่งชาติ 

2) ิ่การจัดท าตารางกิจกรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 เพืเอให้นักศึกษาได้น าไป

เปนนข้อิูลในการวางแผนการเรย่นและการจัดสรรเวลาท ากจิกรริให้ถูกต้อง 

3) ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

ได้ก าหนดกิจกรริพัฒนานักศึกษาท่เส่งเสริิการเร่ยนรู้ท่เสอดุล้องกับการส่งเสริิ

ุณภลักษภะบัภฑิตตาิิาตรฐานผลการเร่ยนรู้ตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ 

ทั้ง 5 ประการ ุรบถว้น ประกอบด้วย 

(1) ุณภธรริ จรยิธรริ  

(2) ุวาิรู ้ 

(3) ทักษะทางปัญญา  

(4) ทักษะุวาิสัิพันธ์ระหว่างบณุุลและุวาิรับผดิชอบ  

(5) ทักษะการวิเุราะห์เชิงตัวเลข การสืเอสารและการใชเ้ทุโนโลย่สารสนเทศ 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาได้น าเสนอ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรริพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปทการศึกษา 2561 พร้อิทั้ง เสนอต่อท่เประชณิุภะกรริการอ านวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพืเอพิจารภาอนณิัติในการประชณิ ุรั้งท่เ 6/2561 

เิืเอวันท่เ 26 กันยายน 2561 และได้รับการอนณิัติจากทา่นอธิการบด่วันท่เ 27 กันยายน 

2561 

รายการหลักฐาน IQA1.6-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 

2561 

IQA1.6-1-02 รายงานการประชณิสโิสรนักศึกษา วาระเรืเอง การจัดท าแผนกิจกรริ

นักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 ุร้ังท่เ 1 เิืเอวันท่เ 20 สิงหาุิ  2561 

IQA1.6-1-03 ุ าสัเงแต่งตั้งุภะกรริการสโิสรนักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.6-1-04 ปฏิทนิการจัดกจิกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA1.6-1-05 รายงานการประชณิอ านวยการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ุร้ัง

ท่เ 6/2561 เิืเอวันท่เ 26 กันยายน 2561 

IQA1.6-1-06 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 2569 ลง



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  52 

รายงานผลการด าเนินงาน 

วันท่เ 27 กันยายน 2561 เรืเอง ขออนณิัติแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปทการศึกษา ๒๕๖๑ และประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 จากท่านอธิการบด่ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรริท่เส่งเสริิุณภลักษภะ

บัภฑิตตาิิาตรฐานผลการเร่ยนรู้ตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ใหุ้รบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) ุณภธรริ จรยิธรริ 

(2) ุวาิรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะุวาิสัิพันธ์ระหว่างบณุุลและุวาิรับผดิชอบ 

(5) ทักษะการวิเุราะห์เชิงตัวเลข การสืเอสารและการใชเ้ทุโนโลย่สารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิุ่วาิิณ่งิัเนในการพัฒนานักศึกษา โดย

ิณ่งเน้นการใหุ้วาิรู้เปนนกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษา ุือ การจัดการเร่ยนการ

สอนในห้องเร่ยนเพืเอให้นักศึกษาิ่องุ์ุวาิรู้ จนส าเร็จการศึกษา และิ่การจัด

กจิกรริพัฒนานักศึกษาประจ าปทการศึกษา 2561 โดยส่งเสริิให้นักศึกษาจัดกิจกรริ

ท่เส่งเสริิ ุณภลักษภะบัภฑิตตาิิาตรฐานผลการเร่ยนรู้ตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิ

แห่งชาติ ุรบถว้นทั้ง 5 ด้าน  

1) ด้านุณภธรริ จรยิธรริ เปนนการพัฒนาลักษภะนิสัยของบัภฑิตไทย ประพฤติด่     

ิุ่วาิรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวิ สาิารถปรับวิถ่ช่วิตอย่างเหิาะสิใน

สถานการภข์ัดแย้งของสังุิ ิ่หลักุิดเชงิุณภธรริ จ านวน 1 โุรงการ ืุอ 

- โุรงการแสงธรริน าช่วติ 

2) ด้านุวาิรู้ ทักษะเชาว์ปัญญา นักศึกษาต้องิุ่วาิรู้พื้นฐานบนข้อเท็จจริง ิ่

การน าเสนอข้อิูลท่เเปนนจรงิ เข้าใจหลักการแนวุิดและทฤษฎ่ จ านวน 1 โุรงการ ุือ 

- โุรงการอบริการเตรย่ิุวาิพรอ้ิสู่สถานประกอบการ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาต้องิ่กระบวนการ ิ่ทักษะในการุิด วิเุราะห์

สถานการภ์ได้ ประยณกต์ุวาิรู้แนวุิดและทฤษฎ่เพืเอแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สรา้งสรรุ ์จ านวน 1 โุรงการ ุอื  

- โุรงการเพาะเิล็ดพันธณ์ใหิ่ CLS (จังหวัดระยอง) 

4) ด้านทักษะุวาิสัิพันธ์ระหว่างบณุุลและุวาิรับผิดชอบ การท่เสาิารถอยู่

ร่วิกับผู้อืเน ท างานเปนนท่ิ ิ่าาวะผู้น า วางแผนงานด าเนินช่วิตและรับผิดชอบการ

เร่ยนรูข้องตนเองได้ จ านวน 1 โุรงการ ุอื  

- โุรงการ CLS Ambassadors Contest 2018 

5) ด้านทักษะการวิเุราะห์เชิงตัวเลข การสืเอสารและการใช้เทุโนโลย่สารสนเทศ



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ต้องพัฒนาให้สาิารถสืเอสารได้อย่างิ่ประสิทธิาาพ ทั้งการพูดและการเข่ยน พัฒนา

เทุโนโลย่สารสนเทศ สาิารถใช้เทุโนโลย่ทางุภิตศาสตร์และสถิติได้  จ านวน 1 

โุรงการ ุือ 

- โุรงการพัฒนาทักษะด้านุอิพิวเตอร์ Excel 

รายการหลักฐาน IQA1.6-2-01 รายงานผลการด าเนินโุรงการแสงธรริน าช่วิต ประจ าปทการศึกษา 

2561 

IQA1.6-2-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริการเตร่ยิุวาิพร้อิสู่สถาน

ประกอบการ 

IQA1.6-2-03 รายงานผลการด าเนินโุรงการเพาะเิล็ดพันธณใ์หิ ่CLS (จังหวัดระยอง) 

IQA1.6-2-04 รายงานผลการด าเนินโุรงการ CLS Ambassadors Contest 2018 

IQA1.6-2-05 รายงานผลการด าเนินโุรงการพัฒนาทักษะด้านุอิพิวเตอร์ Excel 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรริใหุ้วาิรูแ้ละทักษะการประกันุณภาาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การจัดกิจกรริท่เใหุ้วาิรู้และทักษะการ

ประกันุณภาาพแก่นักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรริผู้บริหารพบ

นักศึกษาชั้นปทท่เ 1 ประจ าปทการศึกษา 2561 วันพฤหัสบด่ท่เ  2  สิงหาุิ 2561 ภ ห้อง

ประชณิ อาุารเรย่นรวิอเนกประสงุแ์ละศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ 

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร ุภบด่วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษา และให้แนวนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 

รวิถึงการช่้แจงกฎระเบ่ยบในการศึกษา การปฏิบัติตน สิเงอ านวยุวาิสะดวก และ

การใช้ช่วติในรัว้ ิหาวิทยาลัย อย่างิุ่วาิสณข  

   - อาจารย์ ดร.วิริยา บณญิาเลิศ รองุภบด่ฝ่ายวิชาการ เรืเอง การลงทะเบ่ยน      

Free enrollment 

   - อาจารย์สณดารัตน์  พิิลรัตนกานต์  รองุภบด่รองุภบด่ฝ่ายแผนงานและ

ประกันุณภาาพ เรืเอง การประกันุณภาาพการศึกษา 

   - อาจารย์สณวัฒน์  นวลขาว รองุภบด่ฝ่ายบริหาร เรืเอง นโยบายการพัฒนา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

   - อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร รองุภบด่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เรืเอง การก ากับดูแล

นักศึกษา 

นอกจากน่้ ฝ่ายแผนงานและประกันุณภาาพได้จัดโุรงการอบริใหุ้วาิรู้ทางด้าน

งานประกันุณภาาพการศึกษาาายในแก่นักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 เพืเอให้

ุวาิรู้และอธิบายุวาิส าุัญของการประกันุณภาาพ เกภฑ์การประกันุณภาาพ 

และการประกันุณภาาพท่เเก่เยวข้องกับนักศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ทราบ รวิถึง

รายละเอ่ยดุวาิส าุัญต่างๆ เพืเอให้นักศึกษาเกิดุวาิเข้าใจในการประกันุณภาาพ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การศึกษา เิืเอวันท่เ 29 พฤษาาุิ 2562 

รายการหลักฐาน IQA1.6-3-01 ก าหนดการกิจกรริผู้บริหารพบนักศึกษาช้ันปทท่เ 1 ประจ าปทการศึกษา 

2561 

IQA1.6-3-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริใหุ้วาิรูท้างด้านงานประกัน

ุณภาาพการศึกษาาายในแก่นักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทณกกิจกรริท่เด าเนินการ ิ่การประเิินผลุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุ์ของ

กจิกรริและน าผลการประเิินิาปรับปรณงการด าเนินงานุร้ังต่อไป 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ิ่การประเิินผลุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุ์

ของกจิกรริทณกโุรงการ ซึเงิ่ผลการด าเนินงาน พบว่า 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ิ่การด าเนินงานโุรงการตาิแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 6 โุรงการ โดยฝ่าย

กจิการนักศึกษาได้ิ่การด าเนินโุรงการบรรลณตาิตัวช่ว้ัดของโุรงการทณกโุรงการ 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาได้วเิุราะห์จากผลการจัดโุรงการของปทการศึกษา 2561 เพืเอ

น าิาเปนนแนวทางในการปรับปรณงการจัดกิจกรริในปทการศึกษา 2562 พบว่า ุวร

ก าหนดโุรงการ/กิจกรริท่เสอดุล้องกับการส่งเสริิุณภลักษภะบัภฑิตตาิ

ิาตรฐานผลการเร่ยนรูต้าิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ ุรบถว้นทั้ง 5 ด้าน อย่าง

ต่อเนืเอง เพืเอจัดท าแผนกจิกรริพัฒนานักศึกษาท่เิณ่งเน้นกิจกรริท่เส่งเสริิการพัฒนา

สติปัญญา สังุิ อาริภ์ ร่างกาย และุณภธรริจริยธรริ และสอดุล้องกับ

ุณภลักษภะของบัภฑติท่เพงึประสงุ ์5 ประการ ในปทการศึกษา 2562 ต่อไป 

รายการหลักฐาน IQA1.6-4-01 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเิินุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุข์องแผนการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่กระบวนการติดตาิและประเิินผล

ุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุ์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปทการศึกษา 2561 โดยิ่ผลประเิินตัวช่้วัดุวาิส าเร็จและุา่เป้าหิาย ดังน่้ 

1. ตัวช่้วัด : ระดับุวาิรู้ ุวาิเข้าใจของนักศึกษาเก่เยวกับการุิดวิเุราะห์ 

แนวทาง หรือทฤษฎ่ท่เิ่ประโยชน์ (เป้าหิาย ระดับ ≥4.00) ผลการด าเนินงาน ุือ 

นักศึกษาิ่ระดับุวาิรูุ้วาิเข้าใจเก่เยวกับการุิดวิเุราะห์ แนวทาง หรือทฤษฎ่ท่เิ่

ประโยชน์ อยู่ในระดับิากท่เสณด ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.79 

2. ตัวช่้วัด : ร้อยละของนักศึกษาท่เได้รับการพัฒนาตาิกิจกรริต่างๆ (เป้าหิาย

ร้อยละ 80) ผลการด าเนินงาน ุือ นักศึกษาท่เได้รับการพัฒนาตาิกิจกรริต่างๆ  

รอ้ยละ 96.54 

3. ตัวช่ว้ัด : ร้อยละของรางวัลท่เนักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอิรับในระดับชาติ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

และหรอืนานาชาติ (เป้าหิาย ร้อยละ ≥ 0.50) ผลการด าเนินงาน ุือ นักศึกษาได้รับ

การยกย่องหรอืยอิรับในระดับชาติและหรอืนานาชาติ รอ้ยละ 0.56 

4. ตัวช่ว้ัด : ุะแนนเฉล่เยุวาิพึงพอใจเก่เยวกับการจัดกิจกรริส่งเสริิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา (ระดับ≥ 4.45) ผลการด าเนินงาน ุือ นักศึกษาิ่ระดับุะแนนเฉล่เย

ุวาิพึงพอใจเก่เยวกับการจัดกิจกรริส่งเสริิหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา อยู่ในระดับ

ิากท่เสณด ิุ่่าเฉล่เย 4.76 

รายการหลักฐาน IQA1.6-5-01 อ้างอิง IQA1.6-4-01 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกจิกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเิินไปปรับปรณงแผนหรือปรับปรณงการจัดกิจกรริเพืเอพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิเุราะห์ผล

ประเิินุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุ์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 พบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนิ่ผล

การด าเนินงานบรรลณตาิแผนการปฏิบัติการท่เก าหนด  

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในปทการศึกษา 2562 ท่เจะ

ปรับปรณงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปท

การศึกษา 2562 โดยิ่ประเด็นท่เุวรพัฒนาในแผนปฏิบัติการปทต่อไปุือุวรก าหนด

โุรงการ/กิจกรริท่เสอดุล้องกับการส่งเสริิุณภลักษภะบัภฑิตตาิิาตรฐานผล

การเร่ยนรูต้าิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ ุรบถว้นทั้ง 5 ด้าน อย่างต่อเนืเอง 

รายการหลักฐาน IQA1.6-6-01 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปท

การศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

 ผู้จดัเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1  

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนิ่การจัดกิจกรรินักศึกษา ท่เเปนนไปตาิแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรริพัฒนานักศึกษาท่เก าหนดไว้ และด าเนินกิจกรริท่เส่งเสริิุณภลักษภะบัภฑิตตาิิาตรฐานผลการ

เร่ยนรูต้าิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ 5 ประการุรบทณกด้าน 

2. ท่ิสโิสรนักศึกษาเปนนก าลังส าุัญในการจดักจิกรริหรอืโุรงการต่างๆ 

3. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดร้ับการพัฒนาตาิกจิกรริตา่งๆ โดยได้การยกย่องหรอืรับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติท่เเพิเิขึน้ 

4. นักศึกษาของวิทยาลยัได้รับการุัดเลือกบทุวาิวิจัยเพืเอไปน าเสนอผลงานวิจยัในระดับนานาชาติ จ านวน 

2 ุน 

5. ิ่การจัดกจิกรริท่เสอดุลอ้งกับการส่งเสริิ ุณภลักษภะของบัภฑติท่เพงึประสงุ ์5 ประการ อ่กทั้งิณง่เน้น

การส่งเสริิ การพัฒนาดา้นสติปัญญา สังุิ ุณภธรริจรยิธรริ อยา่งตอ่เนืเอง 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. พัฒนา ส่งเสริิ สนับสนณน และผลักดัน นักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวท่ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

2. ด าเนนิการสรา้งเุรอืข่ายุวาิรว่ิิือาายนอกให้การสนับสนณนการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าท่เด ารงต าแหนง่ทางวิชาการยังไิ่เปนนไปตาิเกภฑ์ท่เก าหนด 

2.  จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิุ่ ณภวณฒิปรญิญาเอกยังไิ่เปนนไปตาิเกภฑ์ท่เก าหนด 

3. ุวรเพิเิกจิกรริเพืเอสรา้งุวาิสัิพนัธ์ระหว่างุภาจารย์ บณุลากร และนักศึกษา 

4. ุวริ่กิจกรริพัฒนาศักยาาพใหก้ับนักศึกษาเก่เยวกับศาสตรด์า้นโลจสิติกส ์เพืเอการเข้ารว่ิการประกวด

และการแข่งขันของนักศึกษาในเวท่ระดับชาติและ/นานาชาติเพิเิิากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ิ่สิเงสนับสนณน เพืเอเปนนแรงผลักดันให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย ท่เก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ

ก าลังเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ส าเร็จลณล่วงอย่างรวดเร็วขึ้น 

2. ด าเนนิการเปดิรับสิัุร และสรรหาอาจารย์ประจ าวิทยาลัย เพืเอใหุ้่า FTES เปนนไปตาิเกภฑ์ิาตรฐาน 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาวางแผนงานหรอืเสนอุวาิุดิเหน็ทางด้านพัฒนานักศึกษาิากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัก าลังศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก จ านวน 13 ุน 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เอยู่ระหวา่งการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  6 ุน 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 

สถาบันอณดิศึกษาแต่ละแห่งอาจิ่จณดเน้นในเรืเองการวิจัยท่เแตกต่างกันขึ้นกับสาาพแวดล้อิ

และุวาิพร้อิของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาิ ทณกสถาบันอณดิศึกษาจ าเปนนต้องิ่พันธกิจน่้เปนนส่วน

หนึเงของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องิ่ระบบและกลไกุวบุณิให้สาิารถด าเนินการในพันธกิจด้านน่้

อย่างิ่ประสิทธิาาพและุณภาาพตาิจณดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพืเอให้ได้ผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรุท์่เเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบุวาิส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเปนนต้องิ่ส่วนประกอบ

ท่เส าุัญ 3 ประการ ุือ 1) สถาบันต้องิ่แผนการวิจัย ิ่ระบบและกลไกตลอดจนิ่การสนับสนณน

ทรัพยากรให้สาิารถด าเนินการได้ตาิแผน 2) ุภาจารย์ิ่สว่นรว่ิในการวิจัยอย่างเข้ิแข็งโดยบูรภา

การงานวิจัยกับการจัดการเร่ยนการสอน และพันธกิจด้านอืเน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยิ่

ุณภาาพิ่ประโยชน ์สนองยณทธศาสตร์ของชาติและิ่การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้่ท่เ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรุ์ 

ตัวบ่งช้่ท่เ 2.2 เงินสนับสนณนงานวิจัยและงานสร้างสรรุ ์

ตัวบ่งช้่ท่เ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอณดิศึกษาต้องิ่การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรุ์ท่เิุ่ณภาาพโดยิ่แนว

ทางการด าเนินงานท่เเปนนระบบและิ่กลไกส่งเสริิสนับสนณนุรบถ้วนเพืเอให้สาิารถด าเนินการได้ตาิ

แผนท่เก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนณนด้านการจัดหาแหล่งทณนวิจัยและการจัดสรรทณนวิจัยจากงบประิาภ

ของสถาบันให้กับบณุลากร ส่งเสริิพัฒนาสิรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนณนทรัพยากรท่เ

จ าเปนน   ซึเงรวิถึงทรัพยากรบณุุล ทรัพยากรการเงินเุรืเองิืออณปกรภ์ ท่เเก่เยวข้องต่าง ๆ ตลอดจน

จัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหิาะสิ ตลอดจนิ่ระบบและกลไกเพืเอช่วยในการ

ุณ้ิ ุรองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ท่เน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนินการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

5 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ิ่ระบบสารสนเทศเพืเอการบริหารงานวิจัยท่เสาิารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บรหิารงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรุ์ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ใช้ระบบสารสนเทศเพืเอการบริหารงานวิจัย 

ซึเงก็ุือ ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) ท่เสถาบันวิจัยและพัฒนา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวน

สณนันทา ได้จัดท าขึ้นเพืเอใช้ส าหรับจัดเก็บข้อิูลโุรงการวิจัย เริเิตั้งแต่ขั้นตอนการ

ประชาสัิพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโุรงการวิจัย การยืเนข้อเสนอโุรงการเพืเอขอ

ทณนอณดหนณนการวิจัย การแจ้งผลการพิจารภาทณนวิจัย การรายงานุวาิก้าวหน้าการ

ท าวิจัย การเบิกจ่ายทณนวิจัย และการส่งรายงานวิจัยฉบับสิบูรภ์ เพืเอให้ทณกุภะ/

วิทยาลัย/หน่วยงานสาิารถเขา้ถึงข้อิูลได้  

ซึเงวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สนับสนณนส่งเสริิ ให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

และบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการทณกทา่นด าเนินการท างานวิจัยตาิกรอบาาระงานท่เ

ได้รับิอบหิายตาิพันธกิจด้านการวิจัย โดยใช้ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) ตาิ
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กระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เริเิการท าวิจัยจนส่งเล่ิรายงานวิจัยฉบับสิบูรภ ์ 

อ่กทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์ได้วางระบบกลไกการสรณปผลการน าเสนอผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ โดยการก าหนดเส้นทางการรายงานผลการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการ ุือ เจ้าของเอกสารลงนาิ  เจ้าหน้าท่เฝ่ายงานวิจัย  รองุภบด่ฝ่าย

วิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพืเอเปนนการก ากับดูแลใน

เรืเองของผลงานวิจัย/งานวชิาการท่เได้รับการเผยแพร ่ส าหรับการประเิินผลการปฏิบัติ

ราชการของอาจารย์ และการประกันุณภาาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ุภะ/

วิทยาลัย และิหาวิทยาลัยเปนนล าดับถัดไปโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ิ่ระบบ

สารสนเทศเพืเอการบริหารและการตัดสินใจด้านการวิจัยในกระบวนการงานวิจัยต่างๆ 

ท่เสาิารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจัดการงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรุ ์ดังน่ ้ 

1) ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System) เปนนระบบท่เใช้บริหาร

จัดการงานวิจัยในเรืเอง การยืเนขอทณนอณดหนณนการวิจัย การรายงานุวาิก้าวหน้า การ

เบิกจ่ายทณนวิจัย การส่งงานวิจัย การส่งบทุวาิในการน าเสนอและต่พิิ พ์เผยแพร่ 

2) ระบบงานประชณิวิชาการออนไลน์ เปนนระบบท่เใชบ้รหิารจัดการในเรืเอง การลงทะ

บ่ยน น าเสนอผลงาน การส่งบทุวาิเพืเอเข้าร่วิน าเสนอ การส่งบทุวาิปรับแก้ให้ผู้

น าเสนอแก้ไข การแจ้งผลประเิินบทุวาิ การแจ้งหนังสือตอบรับผู้เข้าร่วิงาน

ประชณิวิชาการ  

3) ระบบวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online : ThaiJo) เปนนระบบเว็บไซต์ท่เ TCI 

รับรอง โดยระบบจะิ่ส่วนประกอบดังน่้ ส่วนท่เ 1 การจัดการสิาชิก ส่วนท่เ 2 การ

รับเข้าบทุวาิ ส่วนท่เ 3 การประเิินบทุวาิ ส่วนท่เ 4 เปนนการเผยแพร่บทุวาิ  

4) ระบบฝึกอบริ (TIS : Training Information System) เปนนระบบท่เใช้บริหารจัดการ

ด้านการฝึกอบริ อาทิเช่น โุรงการพัฒนาผลงงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนณ

สิทธิบัตร, โุรงการพัฒนาศักยาาพนักวจิัยรณน่ใหิ่ เปนนต้น 

5) ระบบสารสนเทศเพืเอการตัดสินใจ (BI) เปนนระบบบริหารจัดการเพืเอการตัดสินใจ 

เปนนการรายงานข้อิูลผลการด าเนินงานด้านการวิจัยในเรืเองต่างๆ อาทิเช่น ร้อยละ

ของอาจารย์ประจ าท่เิ่ผลงานวิจัย จ านวนเงินสนับสนณนและงานสร้างสรรุ์ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รายงานเปร่ยบเท่ยบจ านวนงานวิจัย/โุรงการในแต่ละปท 

เปนนต้น 

นอกจากน่้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท าุู่ิือการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่

อาจารย์และบณุุลท่เเก่เยวข้อง รวิทั้งิ่การปรับปรณงและพัฒนาระบบดังกล่าวให้ิ่

ุวาิเหิาะสิและทันสิัยต่อเนืเอง และสาิารถน าิาใช้ประโยชน์ในส่วนของการ

ด าเนินงานิ่การน าผลการด าเนินงานจากระบบออนไลน์ต่างๆ ิาจัดท าแผนการ

ด าเนินงานด้านการวจิัยในปทถัดไป 
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รายการหลักฐาน IQA2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System ) บนเว็บไซต์ 

www.ris.ssru.ac.th 

IQA2.1-1-02 ระบบงานประชณิวิชาการออนไลน์http://www.rdi.ssru.ac.th 

/conference2017/ 

IQA2..1-1-03 ระบบวารสารวิจัยออนไลน์ http://www.Tci-ThaiJo.org/inclen.php/Logis-j. 

IQA2.1-1-04 ระบบฝึกอบริ (TIS : Training Information System) http://rdi.ssru.ac.th 

/rajabhatrijaya2017 

IQA2.1-1-05 ุู่ิ ือการใชง้านระบบสารสนเทศ 

IQA2.1-1-06 ระบบฐานข้อิูลวิจัย http://ird.ssru.ac.th/ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนณนพันธกจิด้านการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรุใ์นประเด็นต่อไปน่้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรุ์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เุรืเองิือ 

หรอืศูนย์ให้  ุาปรึกษาและสนับสนณนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรุ์ 

- ห้องสิณดหรอืแหล่งุนุ้วา้ข้อิูลสนับสนณนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรุ์ 

- สิเงอ านวยุวาิสะดวกหรือการรักษาุวาิปลอดาัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรุ์ เช่น ระบบเทุโนโลย่สารสนเทศ ระบบรักษาุวาิปลอดาัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรริวิชาการท่เส่งเสริิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ เช่น การจัดประชณิวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรา้งสรรุ ์การจัดให้ิ่ศาสตราจารย์อาุันตณกะหรอืศาสตราจารย์รับ

เชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การสนับสนณนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรุ ์ดังน่้ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่สถาบันวิจัยธณรกิจซัพพลายเชน ท่เเปนน

หน่วยให้  ุาปรึกษาและสนับสนณนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรุ์ให้กับอาจารย์ประจ าและ

บณุลากรของวิทยาลัย อ่กทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ห้องปฏิบัติการ

ระบบโลจิสติกส์ ซึเงเปนนห้องท่เได้รับิาตรฐานเพืเอใช้ส าหรับการทดสอบิาตรฐานฝทิือ

แรงงานด้านโลจิสติกส์ เพืเอใช้ส าหรับการทดลอง/ทดสอบการท าวิจัยของอาจารย์  ิ่

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เเปนนศูนย์ให้  ุาปรึกษา

และสนับสนณนการวิจัยท่เเก่เยวข้องกับการจัดการโลจิสติกศ์โดยตรง และวิทยาลัยฯ ิ่

ห้องสิณดท่เเปนนแหล่งุนุ้วา้หาข้อิูลสนับสนณนการวิจัย 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์ โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ิ่ระบบสารสนเทศเพืเอการเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์ ุลัง

งานวิจัย (SSRUIR) ให้อาจารย์  ในการสืบุ้นข้อิูลเพืเอสนับสนณนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรุ์บนเว็บไซต์ http://eresearch.ssru.ac.th โดยิ่งานวิจัยท่เอยู่บนเว็บไซต์
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ทั้งหิดจ านวน 1,678 เรืเอง 

3) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพืเอการวิจัย (RIS) ของ

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพืเออ านวย

ุวาิสะดวกในการบรหิารงานวิจัยท่เน าไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ ใน

เรืเองการยืเนขอทณนอณดหนณนการวิจัย การรายงานุวาิก้าวหน้า การเบิกจ่ายทณนวิจัย 

การส่งงานวิจัยและการสรณปรายงาน รวิถึงการก ากับติดตาิสถานะการด าเนินการ

วิจัย โดยิ่การเข้ารหัสประจ าตัวของอาจารย์และนักวิจัย เพืเอุวาิปลอดาัยในการ

เข้าถงึข้อิูล 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วิกับสถาบันการศึกษาอืเนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่เได้ลงนาิุวาิร่วิิือทางวิชาการ ด าเนินการจัดโุรงการประชณิ

วิชาการ The 2nd International Symposium on Economic and Business Management 

2019 Theme : Change and Development Souphanouvong University, Lao PDR. 

ระหว่างวันท่เ 17 – 18 ิกราุิ 2562 

5) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วิกับสถาบันการศึกษาอืเนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่เได้ลงนาิุวาิร่วิิือทางวิชาการ ด าเนินการจัดโุรงการประชณิ

วิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ุรั้งท่เ 2 “The 2nd Conference on 

Logistics and Supply Chain 2019 (CLS2019)”  เิืเอวันอังุารท่เ 4 ิิถณนายน พ.ศ.

2562 เพืเอเปนนการสนับสนณนการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการต่พิิพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับชาติของอาจารย์และนักศึกษา  

ทั้งน่้วิทยาลัยยังได้ด าเนินการจัดโุรงการเพืเอเปนนการสนับสนณนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยการเชิญวิทยากรท่เิ่

ุวาิสาิารถในด้านการอ่านและเข่ยนบทุวาิวิจัยิาถ่ายทอดองุ์ุ วาิรู ้เทุนิุวิธ่

ต่าง ๆ ในการเข่ยนบทุวาิวิจัยท่เเปนนประโยชน์ให้กับอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ได้แก่  

โุรงการ “เทุนิุการเขย่นผลงานวิจัยเพืเอต่พิิ พ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติท่เ

อยู่ในฐาน Scopus ประจ าปท 2562” ท่เจัดขึ้นเิืเอวันท่เ 1 – 4 พฤษาาุิ 2562 และ

โุรงการ “การพัฒนาการเขย่นบทุวาิวิจัยเพืเอต่พิิ พ์ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI และ

การเข่ยนเุ้าโุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณนจากแหล่งทณนาายนอก” ท่เจัดขึ้นเิืเอวันท่เ 5-6 

กรกฎาุิ 2562 

รายการหลักฐาน IQA2.1-2-01 รายงานการประชณิุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ุร้ังท่เ 3/2560 วาระ ขออนณิัติจัดตั้งสถาบันวิจัยธณรกิจซัพพลายเชน 

IQA2 . 1 -2 -0 2  ร ะ บ บ ุ ลั ง ข้ อ ิู ล ง า น วิ จั ย อ อ น ไ ล น์  ( eresearch) 

www.eresearch.ssru.ac.th  

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

http://www.ris.ssru.ac.th/
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IQA2.1-2-04 เล่ิการประชณิวิชาการ The 2nd International Symposium on Economic 

and Business Management 2019 Theme : Change and Development 

Souphanouvong University, Lao PDR. 

IQA2.1-2-05 รายงานผลการด าเนินโุรงการประชณิวิชาการด้านโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชนระดับชาติ ุรั้งท่เ 2 “The 2nd Conference on Logistics and Supply 

Chain 2019 (CLS2019)” 

IQA2.1-2-06 เล่ิการประชณิวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ุร้ังท่เ 

2 “The 2nd Conference on Logistics and Supply Chain 2019 (CLS2019)” 

IQA2.1-2-07 รายงานผลการด าเนินงานโุรงการอบริเชงิปฏิบัตกิาร เรืเองเทุนิุการ

เข่ยนผลงานวิจัยเพืเอต่พิิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS 

ประจ าปทงบประิาภ 2562 

IQA2.1-2-08 รายงานผลการด าเนินโุรงการ “การพัฒนาการเข่ยนบทุวาิวิจัยเพืเอ

ต่พิิพ์ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI และการเข่ยนเุ้าโุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณนจาก

แหล่งทณนาายนอก” 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประิาภ เพืเอเปนนทณนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรุ์ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนณนให้อาจารย์ประจ าทณกท่านต้อง

ด าเนินการจัดท าผลงานวิจัย ทั้งน่้ในปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 ิ่อาจารย์ประจ าของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับพิจารภาทณนในการจัดท าผลงานวิจัย  

จากการยืเนข้อเสนอโุรงการวิจัยเพืเอรับขอทณนสนับสนณนจากิหาวิทยาลัยราชาัฏ 

สวนสณนันทา และได้รับการจัดสรรงบประิาภาายในสถาบัน เปนนงบประิาภแผ่นดิน 

จ านวน 6,028,815 บาท  และงบประิาภเงินรายได้ จ านวน 992,600 บาท เปนน

จ านวนเงินทั้งสิ้น 7,021,415 บาท และได้รับการพิจารภาทณนจากแหล่งาายนอก

สถาบัน จ านวน 29,754,000 บาท รวิจ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยทั้งงบประิาภ

าายในและาายนอก เปนนจ านวนเงินทั้งสิ้น 36,775,415 บาท ซึเงิ่จ านวนผลงานวิจัย

ทั้งสิน้ จ านวน 59 เรืเอง 

รายการหลักฐาน IQA2.1-3-01 ตารางแสดงการจัดสรรทณนอณดหนณนการวิจัยประจ าปทงบประิาภ 2562 

(แหล่งเงินทณนาายในและาายนอก) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประิาภเพืเอสนับสนณนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ใน

การประชณิวิชาการหรอืการต่พิิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนณนงบประิาภในการส่งเสริิให้

อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติหรอืนานาชาติ  โดยในปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

ิ่การส่งเสริิให้อาจารย์และบณุลากรเข้าร่วิการประชณิวิชาการ และการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน 116 ผลงาน ซึเง
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อาจารย์ ได้รับทณนสนับสนณนการเผยแพร่ผลงานจากกองทณนพัฒนาบณุลากร 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาไดด้ าเนินการจัดท าวารสาร

ของวิทยาลัย เปนนระยะเวลา 4 ปท จ านวน 6 ฉบับ เริเิตั้งแต่ ปทพ.ศ. 2558 – ปทพ.ศ. 

2561 เพืเอให้ตรงตาิุณภสิบัติการยืเนพิจารภาุณภาาพวารสารเพืเอ เข้าสู่

ฐานข้อิูล TCI จากศูนย์ดัชน่การอ้างอิงวารสารไทย โดยได้ผ่านการรับรองุณภาาพ

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเข้าสู่ฐานข้อิูล  TCI ในกลณ่ิท่เ 2 สาขา

ินณ ษยศาสตร์ แล ะสั ง ุิศาสตร์  เ ิืเ อ วั นท่เ  2 4  พฤษาาุิ  2561  ล า ดั บ 

ท่เ 65  ISSN 2408-2740 จากศูนย์ดัชน่การอ้างอิงวารสารไทย เพืเอเปนนแหล่งข้อิูล

ให้กับอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยได้ส่งบทุวาิ เพืเอต่พิิพ์และเผยแพร่ผลงาน

บทุวาิ ซึเงในปทการศึกษา 2561 ิ่วารสารจ านวน 2 เล่ิ ุอื 

  - วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปทท่เ 4 ฉบับท่เ 2 กรกฎาุิ – 

ธันวาุิ 2561    

  - วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปทท่เ 5 ฉบับท่เ 1 ิกราุิ – 

ิิถณนายน 2562 

รายการหลักฐาน IQA2.1-4-01 ตารางการจัดสรรงบประิาภเพืเอสนับสนณนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรุ์ในการประชณิวิชาการหรือการต่พิิพ์ในวารสารระดับชาติห รือ

นานาชาติ ปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA2.1-4-02 หนังสือจากศูนย์ดัชน่การอ้างอิงวารสารไทย เรืเอง การแจ้งผลการ

พิจารภาวารสารเพืเอเขา้สู่ฐานข้อิูล TCI 

IQA2.1-4-03 วารสารวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปทท่เ 4 ฉบับท่เ 2 กรกฎาุิ 

– ธันวาุิ 2561 

IQA2.1-4-04 วารสารวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปทท่เ 5 ฉบับท่เ 1 ิกราุิ – 

ิิถณนายน 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ิ่การพัฒนาสิรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ิ่การสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวจิัยท่เิ่ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรุด์่เด่น 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัด

กิจกรริส่งเสริิพัฒนาสิรรถนะอาจารย์ประจ าและบณุลากรสายสนับสนณน ตาิ

แผนปฏิบัติการด้านการวจิัย ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 ดังน่ ้ 

โครงการส่งเสริมการตีพิม์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือ

นักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 3 โครงการ ุอื  

1) โุรงการอบริเชงิปฏิบัติการเรืเองเทุนิุการเข่ยนผลงานวิจัยเพืเอต่พิิ พ์เผยแพร่

ในวารสารระดับนานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS ประจ าปทงบประิาภ 2562 จัดขึ้นเิืเอ
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วันท่เ 1-4 พฤษาาุิ 2562 ิ่วัตถณประสงุใ์นการจัดโุรงการ เพืเอให้บณุลากรวทิยาลัย

ฯ ได้รับุวาิรู้ในการเข่ยนบทุวาิวิจัย และบทุวาิวิชาการ เพืเอการต่พิิพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS โดยิ่ผูเ้ข้ารว่ิโุรงการทั้งหิด 34 ุน 

2) โุรงการอบรินักศึกษาระดับบัภฑิตศึกษาให้เข่ยนงานวิจัยให้ได้รับการ

พิจารภาต่พิิ พ์และการใหุ้วาิรูเ้รืเองจรยิธรริการวิจัยในินณษย์ประจ าปท 2562 โดย

จัดขึน้เิืเอวันท่เ 1-2 ิิถณนายน พ.ศ. 2562 ิ่วัตถณประสงุ์ ดังน่้ 1) เพืเอให้อาจารย์ และ

นักศึกษาได้รับุวาิรูใ้นการเขย่นบทุวาิวิจัยและบทุวาิวิชาการ เพืเอการต่พิิพ์ใน

วารสาร 2) เพืเอเปนนช่องทางในการน าเสนอผลงานวิจัย/ต่พิิ พ์วารสารของอาจารย์และ

นักศึกษา โดยิ่ผูเ้ข้ารว่ิโุรงการทั้งหิด 120 ุน 

3) โุรงการจัดประชณิวิชาการระดับชาติประจ าปท 2562 ซึเงได้แก่ โุรงการประชณิ

วิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ุรั้งท่เ 2 “The 2nd Conference on 

Logistics and Supply Chain 2019 (CLS 2019)” จัดขึ้นเิืเอวันท่เ 4 ิิถณนายน 2562 ิ่

วัตถณประสงุ์เพืเอ 1) เพืเอเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรุ์ และนวัตกรริของ

ุภาจารย์บณุุลากรและนักศึกษารวิถึงนักวิชาการของิหาวิทยาลัยเุรือข่ายทัเว

ประเทศ 2) เพืเอส่งเสริิศักยาาพด้านการวิจัยงานสร้างสรรุ์ และนวัตกรริของ

ุภาจารย์บณุุลากรและนักศึกษารวิถึงนักวิชาการของิหาวิทยาลัยเุรือข่ายทัเว

ประเทศ 3) เพืเอส่งเสริิกิจกรริการเร่ยนรู้สู่การพัฒนาุณภาาพและิาตรฐาน

งานวิจัย งานสร้างสรรุ์และนวัตกรริ ให้สาิารถน าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนา

ท้องถิเน สังุิ ประเทศชาติได้อย่างยัเงยืน 4) เพืเอเปนนเวท่ให้ ุภาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษาในวิทยาลัย และิหาวิทยาลัยเุรือข่าย ได้ิ่โอกาสน าเสนอผลงานท่เิ่

ศักยาาพและแลกเปล่เยนเร่ยนรูแ้นวปฏิบัติในการพัฒนาุณภาาพงานวิจัยเชืเอิโยงพันธ

กจิสัิพันธ์ได้อย่างเปนนรูปปธรริ อันน าไปสู่การพัฒนาประเทศ  5) เพืเอเปนนช่องทางใน

การน าเสนอผลงานวิจัย/ต่พิิ พ์วารสารของวิทยาลัยฯ โดยิ่ผู้เข้าร่วิโุรงการทั้งหิด 

220 ุน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 

โครงการ คือ 

1) โุรงการเพิเิจ านวนองุ์ุวาิรู้ด้านุวาิปลอดาัยและกฎจราจรในการขนส่ง

ทางถนนศูนย์การเรย่นรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

จัดขึ้นเิืเอวันท่เ 7-8 ิ่นาุิ 2562 ิ่วัตถณประสงุ์เพืเอ 1) เพืเอพัฒนาฐานุวาิรู้และ

เผยแพร่แหล่งเรย่นรูศู้นย์การเรย่นรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าท่เ 

นักศึกษาและบณุุลทัเวไป 2) เพ่เอเปนนแหล่งเร่ยนรู้ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าท่เ นักศึกษา

และบณุุลทัเวไป โดยิ่ผูเ้ข้ารว่ิโุรงการทั้งหิด จ านวน 120 ุน  

โครงการส่งเสรมิการจดอนุสิทธบิัตรหรือสทิธิบัตร จ านวน 1 โครงการ 
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1) โุรงการส่งเสริิ การพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรอือนณสิทธิบัตร จัดขึน้

เิืเอวันท่เ  22 – 23 ิิถณนายน 2562 ิ่วัตถณประสงุ์เพืเอ 1) งานสิทธิบัตร และ 

อนณสิทธิบัตร 2) ส่งเสริิและสนับสนณนใหุ้ภาจารย์ และนักวิจัยาายในิหาวิทยาลัยฯ 

ด าเนินการ หรือสร้างผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานสร้างสรรุ์ ให้เข้าข่ายงานท่เจด

สิทธิบัตรและอนณสิทธิบัตรได้ 3) อ านวยุวาิสะดวก และประสานงาน ตลอดจน

เผยแพรุ่วาิรู้เก่เยวกับการจดสิทธิบัตร และอนณสิทธิบัตรใหุ้ภาจารย์ และนักวิจัย

าายในิหาวิทยาลัยฯ  

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครอืข่าย จ านวน 1 โครงการ 

1) โุรงการ การพัฒนาการเข่ยนบทุวาิวิจัยเพืเอต่พิิ พ์ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI 

และการเข่ยนเุ้าโุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณนจากแหล่งทณนาายนอก จัดขึ้นในวันท่เ วันท่เ 

5 – 6 กรกฎาุิ พ.ศ. 2562 ิ่วัถณประสงุ์ของโุรงการ ดังน่้ 1) เพืเอให้อาจารย์และ

นักวจิัยสาิารถเข่ยนบทุวาิวิจัยเพืเอต่พิิพ์เผยแพร่ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI กลณ่ิ 

1 และ 2 ได้ 2 )เพืเอให้อาจารย์และนักวจิัยสาิารถเขย่นเุ้าโุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณน

วิจัยจากแหล่งทณนาายนอกได้ 3) เพืเอกระตณ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์และนักว

จัยในการสร้างผลงานวิจัย รวิไปถึงบทุวาิวิชาการ และงานสร้างสรรุ์ 4) เพืเอให้

อาจารย์และนักวิจัยได้ร่วิกันอาิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่เยวกับบทุวาิวิจัยกับ

วิทยากร โดยิ่ผูเ้ข้ารว่ิโุรงการทั้งหิด จ านวน 120 ุน 

โครงการพัฒนาระบบ/กลไกด้านการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 40 กิจกรรม 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลาบเชน ได้สนับสนณนใหอ้าจารย์ประจ าวิทยาลัยทณกทา่น

ต้องจัดท าผลงานวิจัยเพืเอสร้างองุ์ุวาิรู้  ซึเงในปทงบประิาภ พ.ศ.2562 ิ่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ท่เได้รับการจัดสรรงบประิาภาายในสถาบัน

ท่เเปนนงบประิาภรายได้ จ านวน 40 เรืเอง 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ จ านวน 2 โครงการ คือ 

1) โุรงการจัดท าวารสารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสนันทา ประจ าปทงบประิาภ 2562 ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าเล่ิวารสารวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยราชาัฎสวนสณนันทา ปทท่เ 5 ฉบับท่เ 1 ระหว่างเดือนิกราุิ – ิิถณนายน 

2562 และฉบับท่เ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาุิ – ธันวาุิ 2562 

2) โุรงการพัฒนารูปแบบของวารสาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา น าไปสู่ิาตรฐานของ TCI ฐาน 1 ประจ าปท 2561 ทาง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการยืเนเอกสารข้อิูลเตร่ยิการเพืเอขอ

เปิดระบบ THAIJO2.0 เปนนระบบการจัดการ และต่พิิพ์วารสารวิชาการในรูปแบบ

วารสารออนไลน์อิเลุทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal 
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System (OJS) ท่เ ศูนย์ดัชน่การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) น าิาติดตั้งเพืเอให้บริการกับ

วารสารวชิาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เปนนระบบ web-based application 

ท่เผูใ้ช้สาิารถท างานได้เพ่ยงเชืเอิต่ออินเตอร์เน็ต 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จ านวน 1 โครงการ 

1) โุรงการ การพัฒนาการเข่ยนบทุวาิวิจัยเพืเอต่พิิ พ์ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI 

และการเข่ยนเุ้าโุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณนจากแหล่งทณนาายนอก จัดขึ้นในวันท่เ วันท่เ 

5 – 6 กรกฎาุิ พ.ศ. 2562 ิ่วัถณประสงุ์ของโุรงการ ดังน่้ 1) เพืเอให้อาจารย์และ

นักวจิัยสาิารถเข่ยนบทุวาิวิจัยเพืเอต่พิิพ์เผยแพร่ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI กลณ่ิ 

1 และ 2 ได้ 2 )เพืเอให้อาจารย์และนักวจิัยสาิารถเขย่นเุ้าโุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณน

วิจัยจากแหล่งทณนาายนอกได้ 3) เพืเอกระตณ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่อาจารย์และนักว

จัยในการสร้างผลงานวิจัย รวิไปถึงบทุวาิวิชาการ และงานสร้างสรรุ์ 4) เพืเอให้

อาจารย์และนักวิจัยได้ร่วิกันอาิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่เยวกับบทุวาิวิจัยกับ

วิทยากร โดยิ่ผูเ้ข้ารว่ิโุรงการทั้งหิด จ านวน 120 ุน 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม/

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ/ 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จ านวน 9 

โครงการ 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลาบเชน ได้สนับสนณนใหอ้าจารย์ประจ าวิทยาลัยทณกทา่น

ต้องจัดท าผลงานวิจัยเพืเอสร้างองุ์ุวาิรู้  ซึเงในปทงบประิาภ พ.ศ.2562 ิ่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ท่เได้รับการจัดสรรงบประิาภาายในสถาบัน

ท่เเปนนงบประิาภแผ่นดิน จ านวน 9 เรืเอง 

ส าหรับการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนั้น วิทยาลัยฯได้

สนับสนณนให้อาจารย์สาิารถเดินทางเพืเอเข้าร่วิการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชณิ

วิชาการทัง้าายในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสาิารถท าการเบิกุ่าใช้จ่ายได้จาก

กองทณนพัฒนาบณุลากรของิหาวิทยาลัย อ่กทั้งสนับสนณนให้อาจารย์ส่งผลงานวิจัยเพืเอ

ท าการต่พิิพ์ในวารสารวิชาการท่เปรากฏในฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ 1,2 หรือ SCOPUS 

หรอืตาิประกาศ ก.พ.อ. เพืเอน าผลงานท่เได้รับการต่พิิพ์ดังกล่าวไปยืเนเรืเองขอรับเงิน

รางวัลตาิประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทาซึเงได้จัดสรรเงินรางวัลเพืเอเปนน

การสรา้งขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์และบณุลากรในการท างานวิจัยต่อไป  

ในปทการศึกษา 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ ิ่เงิน อาจารย์ประจ าของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับรางวัล certificate of best paper ชืเอผลงาน

ท่เได้รับรางวัล เรืเอง องุ์การแห่งนวัตกรริ : การพัฒนารูปแบบองุ์การแห่ง
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นวัตกรริ ยณุประเทศไทย 4.0 ในธณรกิจ SMEs ประเาทโรงงานอณตสากรริ จังหวัดยุร

ปฐิ (ระยะท่เ 1) ในการประชณิวิชาการระดับนานาชาติ 26th International Conference 

on Innovations Through Research Developments in Social Sciences, Humanities and 

Management Studies (IRDSSH) ภ ิภฑลเซ่เยงไฮ้ สาธารภรัฐประชาชนจ่น เิืเอวันท่เ 

24-25 พฤศจิกายน 2561 

และอาจารย์ปิยะอร ศร่วรรภ อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ุว้าเหร่ยญรางวัลจากงานประกวดผลงานวิจัย 

สิเงประดิษฐ์และนวัตกรริในงาน Korea International Women ‘s Invention Exposition 

(KIWIE2019) ในผลงานชืเอ ผณดนวัตกรริใหิ่ “Optimizerboxes” ลดเวลาขนส่งสินุ้า 

โดยการจัดท าเว็บไซต์ในขั้นตอนการ  ุานวภจ านวนบรรจณาัภฑ์ในพื้นท่เตูุ้อนเทนเนอร์

เิืเอวันท่เ 22 - 23 ิิถณนายน 2562 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 1) Special Award from Center of Women Inventors of 

Uzbekistan และ2) Special Award Medal from World Invention Academic 

Conference, Korea Invention News 

รายการหลักฐาน IQA2.1-5-01 อ้างอิง IQA2.1-2-06 รายงานผลการด าเนินงานโุรงการอบริเชิง

ปฏิบัติการ เรืเองเทุนิุการเข่ยนผลงานวิจัยเพืเอต่พิิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติท่เอยู่ในฐาน SCOPUS ประจ าปทงบประิาภ 2562 

IQA2.1-5-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบรินักศึกษาระดับบัภฑิตศึกษาให้

เข่ยนงานวิจัยให้ได้รับการพจิารภาต่พิิ พ์และการใหุ้วาิรูเ้รืเองจริยธรริการวิจัยใน

ินณษย์ประจ าปท 2562 

IQA2.1-5-03 อ้างอิง IQA2.1-2-04 รายงานผลการด าเนินโุรงการประชณิวิชาการ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ุรั้งท่เ 2 “The 2nd Conference on 

Logistics and Supply Chain 2019 (CLS2019)” 

IQA2.1-5-04 อ้างอิง IQA2.1-2-05  เล่ิการประชณิวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนระดับชาติ ุรั้งท่เ 2 “The 2nd Conference on Logistics and Supply Chain 

2019 (CLS2019)” 

IQA2.1-5-05 รายงานผลการด าเนินโุรงการเพิเิจ านวนองุ์ุวาิรู้ด้านุวาิ

ปลอดาัยและกฏจราจรในการขนส่งทางถนน ศูนย์การเร่ยนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิ

สติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA2.1-5-06 รายงานผลการด าเนินโุรงการส่งเสริิการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจด

สิทธิบัตรหรอือนณสิทธิบัตร 

IQA2.1-5-07 อ้างอิง IQA2.1-2-07 รายงานผลการด าเนินโุรงการ “การพัฒนาการ

เข่ยนบทุวาิวิจัยเพืเอต่พิิพ์ในวารสารท่เอยู่ในฐาน TCI และการเข่ยนเุ้า
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รายงานผลการด าเนินงาน 

โุรงงานวิจัยเพืเอขอรับทณนจากแหล่งทณนาายนอก” 

IQA2.1-5-08 เอกสารสรณปรับทณนอณดหนณนการวิจัย อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA2.1-5-09 อ้างอิง IQA2.1-4-03 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปทท่เ 

4 ฉบับท่เ 2 กรกฎาุิ – ธันวาุิ 2561 

IQA2.1-5-10 อ้างอิง IQA2.1-4-04 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปทท่เ 

5 ฉบับท่เ 1 ิกราุิ – ิิถณนายน 2562 

IQA2.1-5-11 เอกสารข้อิูลเตร่ยิการเพืเอขอเปิดระบบ THAIJO2.0 

IQA2.1-5-12 ประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเอง หลักเกภฑ์และวิธ่การ

จัดสรรเงินสนับสนณนเพืเอเสนอผลงานวิจัยาายในประเทศหรือต่างประเทศ ฉบับลง

วันท่เ 4 กณิาาพันธ์ 2562 

IQA2.1-5-13 ประกาศประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเอง หลักเกภฑ์ 

และวิธ่การจัดสรรเงินรางวัลในการเข่ยนบทุวาิทางวิชาการ บทุวาิวิจัย การถูก

อ้างอิงบทุวาิวิจัย ผลงานด่เด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและวิชาช่พ และ

วิทยากรท่เปรึกษาเพืเอพัฒนาอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันท่เ 23 

เิษายน 2562 

IQA2.1-5-14 เอกสาร certificate of best paper ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ ิ่เงิน 

IQA2.1-5-15 าาพถ่ายเหร่ยญรางวัล และใบ certificate จ านวน 2 รางวัล ของ

อาจารย์ปิยะอร ศร่วรรภ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ิ่ระบบและกลไกเพืเอช่วยในการุณ้ิุรองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ท่เ

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาิระบบท่เก าหนด 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การผลักดันและสนับสนณนให้อาจารย์ประจ า

ด าเนินการตาิระบบและกลไกเพืเอช่วยในการุณ้ิุรองสิทธิ์ของผลงานวิจัยท่เน าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตาิระบบท่เก าหนด ตาิท่เสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปิด

ุลินิกวิจัยในการใหุ้ าปรึกษาและอ านวยุวาิสะดวก ประสานงาน และเผยแพร่

ุวาิรู้เก่เยวกับการจดสิทธิบัตรและอนณสิทธิบัตร เพืเอสนับสนณนให้อาจารย์สร้าง

ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรุใ์ห้เข้าข่ายงานท่เจะขอจดสิทธิบัตรและอนณสิทธิบัตรได้ 

โดยในปทการศึกษา 2561 อาจารย์ปิยะอร ศร่วรรภ อาจารย์ประจ าของวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ด าเนินการยืเนุ าขอรับ

สิทธิบัตร/อนณสิทธิบัตร ภ กริทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาภิชย์ ในผลงานชืเอ 

ผณดนวัตกรริใหิ่ “Optimizerboxes” ลดเวลาขนส่งสินุ้า โดยการจัดท าเว็บไซต์ใน

ขั้นตอนการ  ุานวภจ านวนบรรจณาัภฑ์ในพืน้ท่เตูุ้อนเทนเนอร์ ซึเงกระบวนการยืเนุ าขอ

อยู่ระหว่างการพจิารภาตรวจสอบุณภสิบัติของผลงาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รวิทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย

ทณกทา่นได้ศึกษาท าุวาิเข้าใจ กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานขอสิทธิบัตรและ

อนณสิทธิบัตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพืเอสนับสนณนให้อาจารย์ประจ าท่เิ่ผลงานวิจัย

ด าเนินงานยืเนขอจดสิทธิบัตรงานวิจัย เพืเอเปนนการุณ้ิุรองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรุท์่เน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาิระบบท่เก าหนด 

รายการหลักฐาน IQA2.1-6-01 เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานสิทธิบัตรและอนณสิทธิบัตร 

IQA2.1-6-02 เอกสารยืเนุ าขอรับสิทธิบัตร/อนณสิทธิบัตร ภ กริทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาภิชย์ ของอาจารย์ปิยะอร ศร่วรรภ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบดฝ่า่ยวิจัยและพัฒนา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   : เงินสนับสนณนงานวิจัยและงานสร้างสรรุ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 (1 ตณลาุิ 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าุัญท่เส่งเสริิสนับสนณนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ในสถาบัน 

อณดิศึกษา ุือเงินสนับสนณนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ ดังนั้น สถาบันอณดิศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน

จากาายในสถาบันและท่เได้รับจากาายนอกสถาบันเพืเอสนับสนณนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์อย่างิ่

ประสิทธิาาพตาิสาาพแวดล้อิและจณดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทณนวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์ท่เ

ุภะได้รับจากแหล่งทณนาายนอกสถาบันยังเปนนตัวบ่งช่้ท่เส าุัญ ท่เแสดงถึงศักยาาพด้านการวิจัยของ

ุภะ โดยเฉพาะุภะท่เอยู่ในกลณ่ิท่เเน้นการวิจัย 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเปนนุะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเปนน 3 กลณ่ิ สาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์จากาายในและาายนอกสถาบันท่เ

ก าหนดใหเ้ปนนุะแนนเต็ิ 5 = 60,000 บาท ขึน้ไปต่อุน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์จากาายในและาายนอกสถาบันท่เ

ก าหนดใหเ้ปนนุะแนนเต็ิ 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อุน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์จากาายในและาายนอกสถาบันท่เ

ก าหนดใหเ้ปนนุะแนนเต็ิ 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อุน 
 

สูตรการค านวณ 

1. ุ านวภจ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์จากาายในและาายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯ =  

 

 

 
จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯจากาายในและาายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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2. แปลงจ านวนเงินท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 

 

ุะแนนท่เได้  =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

ุะแนนท่เได้ในระดับุภะ = ุ่าเฉล่เยของุะแนนท่เได้ของทณกกลณ่ิสาขาวิชาในุภะ 

 
ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได ้

1 ินณษยศาสตร์และสังุิศาสตร์ 29,754,000 6,028,815 992,600 

ภาพรวมระดับคณะวิชา 29,754,000 6,028,815 992,600 

 

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. ินณษยศาสตร์

และสงัุิศาสตร ์
29,754,000 6,028,815 992,600 36,775,415 54 2 56 

รวมทั้งหมด 29,754,000 6,028,815 992,600 36,775,415 54 2 56 

 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชา 

จ านวนเงินสนับสนนุ

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิ 

เฉลี่ยต่อคน 
คะแนน 

ที่ได ้

1. ินณษยศาสตรแ์ละสังุิศาสตร์ 36,775,415 54 681,026.20 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

 
จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯจากาายในและาายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯท่เก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ 5 
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การค านวณผลด าเนนิงาน 

1. ุ านวภจ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรุ์จากาายในและาายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯ =  

 
 

        

= 681,026.20 บาทต่อุน 
 

2. แปลงจ านวนเงินท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 

 

ุะแนนท่เได้  =  
 

 

         = 136.20 เท่ยบเท่ากับ 5 ุะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA2.2-01 เอกสารสัญญารับทณนอณดหนณนการวิจัย อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA2.2-02 รายงานข้อิูลบณุลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อิูลจาก 

กองบริหารงานบณุุล ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนณสนันทา ภ วันท่เ 31 กรกฎาุิ 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลณ่ิินณษย์ฯ 25,000 บาท 681,026.20 บาทตอุ่น 5.00 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯจากาายในและาายนอก 

(36,775,415) 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (54) 

 
จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯจากาายในและาายนอก (681,026.20)   

X 5 
จ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยฯท่เก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ 5 (25,000) 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  73 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   : ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปทปฏิทิน 2561 (1 ิกราุิ 2561 – 31 ธันวาุิ 2561) 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวชิาการเปนนข้อิูลท่เส าุัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ได้สรา้งสรรุข์ึน้เพืเอแสดงให้เห็นถึงุวาิก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองุ์ุวาิรู้อย่างต่อเนืเอง 

เปนนผลงานท่เิุ่ณภุ่าสิุวรส่งเสริิให้ิ่การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ

แขง่ขันของประเทศ ผลงานทางวชิาการอยู่ในรูปของบทุวาิวิจัยหรือบทุวาิทางวิชาการ ท่เต่พิิพ์ใน

รายงานสืบเนืเองจากการประชณิวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่พิิพ์ ในวารสารวิชาการ ท่เ

ปรากฏในฐานข้อิูล TCI หรือ Scopus หรือตาิประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบ่ยบุภะกรริการการ

อณดิศึกษา ว่าด้วยหลักเกภฑ์การพิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนณสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนนผลงานทางวิชาการรับใช้

สังุิท่เผ่านการประเิินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่เหน่วยงานหรือองุ์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือท่เใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารภาตาิเกภฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยิ่วิธ่การุดิดังน่ ้

 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงุ่าร้อยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยเปนนุะแนนระหว่าง 0-5 เกภฑแ์บ่งกลณ่ิตาิสาขาวิชาดังน่ ้
 

เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รอ้ยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่เ

ก าหนดไว้เปนนุะแนนเต็ิ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

รอ้ยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่เ

ก าหนดไว้เปนนุะแนนเต็ิ 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รอ้ยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่เ

ก าหนดไว้เปนนุะแนนเต็ิ 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ุ านวภุา่รอ้ยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   ตาิสูตร 
 

 

 

 

2. แปลงุ่ารอ้ยละท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 
 

ุะแนนท่เได้  =  

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในรายงานสืบเนืเองจากการประชณิ

วิชาการ 

0.40 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในรายงานสืบเนืเองจากการประชณิ

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่เไิ่อยู่ในฐานข้อิูล ตาิ

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบ่ยบุภะกรริการการอณดิศึกษาว่าด้วย หลักเกภฑ์การพิจารภา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สาาสถาบันอนณิัติและจัดท าเปนนประกาศให้ทราบเปนนการทัเวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ

าายใน 30 วันนับแต่วันท่เออกประกาศ 

- ผลงานท่เได้รับการจดอนณสิทธิบัตร 

0.60 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในวารสารทางวิชาการท่เปรากฏใน

ฐานข้อิูล TCI กลณ่ิท่เ 2 

0.80 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่เไิ่อยู่ในฐานข้อิูลตาิประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบ่ยบุภะกรริการการอณดิศึกษา

ว่าด้วยหลักเกภฑ์การพิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัดท าเปนนประกาศให้ทราบเปนนการทัเวไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบาายใน 30 วันนับแต่วันท่เออกประกาศ (ซึเงไิ่อยู่ใน Beall’s list) 

หรอืต่พิิ พ์ในวารสารวชิาการท่เปรากฏในฐานข้อิูล TCI กลณ่ิท่เ 1 

1.00 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติท่เปรากฏในฐานข้อิูลระดับนานาชาติตาิประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบ่ยบ

 
ผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหิด 

 

ร้อยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่เ 

ก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ุภะกรริการการอณดิศึกษา ว่าด้วยหลักเกภฑ์การพจิารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังุิท่เได้รับการประเิินผ่านเกภฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยท่เหน่วยงานหรอืองุ์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานุ้นพบพันธณ์พืช พันธณ์สัตว์ ท่เุ้นพบใหิ่และได้รับการจดทะเบ่ยน 

- ต าราหรอืหนังสือท่เได้รับการประเิินผ่านเกภฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือท่เผ่านการพจิารภาตาิหลักเกภฑ์การประเิินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไิไ่ด้น าิาขอรับการประเิินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทุวาิเพืเอพิจารภาุัดเลือกให้น าเสนอในการประชณิวิชาการต้องส่งเปนนฉบับ       

สิบูรภ์ (Full Paper) และเิืเอได้รับการตอบรับและต่พิิพ์แล้ว การต่พิิพ์ต้องต่พิิพ์เปนนฉบับสิบูรภ์    

ซึเงสาิารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสืเออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรุ์ท่เิ่การเผยแพร่สู่สาธารภะในลักษภะใดลักษภะหนึเง หรือผ่านสืเอ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรุ์ท่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรุ์ท่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรุ์ท่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับุวาิร่วิิือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรุ์ท่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับาูิิาาุอาเซ่ยน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรุ์ทณกชิ้นต้องผ่านการพิจารภาจากุภะกรริการท่เิ่องุ์ประกอบไิ่น้อยกว่า      

3 ุน โดยิ่บณุุลาายนอกสถาบันร่วิพิจารภาด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2560 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในรายงาน

สืบเนืเองจากการประชณิวิชาการ 

19 3.80 

0.40 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในรายงาน

สืบเนืเองจากการประชณิวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่เไิ่อยู่ในฐานข้อิูล ตาิประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบ่ยบุภะกรริการการอณดิศึกษาว่าด้วย หลักเกภฑ์การพิจารภา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 

2556 แต่สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัดท าเปนนประกาศให้

ทราบเปนนการทัเวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบาายใน 30 วันนับแต่

วันท่เออกประกาศ 

69 27.60 

- ผลงานท่เได้รับการจดอนณสิทธิบัตร - - 

0.60 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในวารสาร

ทางวิชาการท่เปรากฏในฐานข้อิูล TCI กลณ่ิท่เ 2 

10 6.00 

0.80 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติท่เไิ่อยู่ในฐานข้อิูลตาิประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบ่ยบุภะกรริการการอณดิศึกษาว่าด้วยหลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัดท าเปนน

ประกาศให้ทราบเปนนการทัเวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบาายใน 

30 วันนับแต่วันท่เออกประกาศ (ซึเงไิ่อยู่ใน Beall’s list) หรือต่พิิพ์ใน

วารสารวชิาการท่เปรากฏในฐานข้อิูล TCI กลณ่ิท่เ 1 

8 6.40 

1.00 - บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติท่เปรากฏในฐานข้อิูลระดับนานาชาติตาิ

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบ่ยบุภะกรริการการอณดิศึกษา ว่าด้วย

หลักเกภฑ์การพิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

 

 

2 2.00 
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ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2560 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังุิท่เได้รับการประเิินผ่านเกภฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

 - ผลงานวิจัยท่เหน่วยงานหรอืองุก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 8 8.00 

 - ผลงานุ้นพบพันธณ์พืช พันธณ์สัตว์ ท่เุ้นพบใหิ่และได้รับการจด

ทะเบ่ยน 

- - 

 - ต าราหรือหนังสือท่เได้รับการประเิินผ่านเกภฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

- - 

 - ต าราหรือหนังสือท่เผ่านการพิจารภาตาิหลักเกภฑ์การประเิิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไิ่ได้น าิาขอรับการประเิินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- - 

รวมคุณภาพงานวจิัย 116 53.80 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรุ์ท่เิ่การเผยแพร่สู่สาธารภะในลักษภะใดลักษภะหนึเง 

หรอืผ่านสืเออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 งานสรา้งสรรุท์่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสรา้งสรรุท์่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ - - 

0.80 งานสร้างสรรุ์ท่เได้รับการเผยแพร่ในระดับุวาิร่วิิือระหว่าง

ประเทศ 

- - 

1.00 งานสรา้งสรรุท์่เได้รับการเผยแพรใ่นระดับาูิิาาุอาเซ่ยน/นานาชาติ - - 

รวมผลงานสร้างสรรค์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 116 53.80 

จ านวนอาจารย์ประจ า 56 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 56 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาขาวชิา ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. ินณษยศาสตรแ์ละสังุิศาสตร์ 53.80 56 96.07 5.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 5.00 
 

การค านวณผลการด าเนินงาน 

1. ุ านวภุา่รอ้ยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

   ตาิสูตร 

    = ร้อยละ 96.07 
 

2. แปลงุ่ารอ้ยละท่เุ านวภได้ในข้อ 1 เท่ยบกับุะแนนเต็ิ 5 
 

ุะแนนท่เได้  =  

 

 

 

     = 24.02 เท่ยบเท่ากับ 5 ุะแนน 

รายการหลักฐาน 

IQA2.3-01 ตารางสรณปจ านวนผลุวาิวิจัยท่เน าเสนอระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาิปทปฏิทิน พ.ศ. 2561 

IQA2.3-02 รายงานข้อิูลบณุลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อิูลจาก  

กองบริหารงานบณุุล ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนณสนันทา ภ วันท่เ 31 กรกฎาุิ 2562 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

กลณ่ิินณษศาสตร์และสังุิศาสตร์  

ร้อยละ 20 
ร้อยละ 96.07 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

 
ผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (53.80) 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหิด (56) 

 

ร้อยละของผลรวิถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (96.07) 
X 5 

ร้อยละของผลรวิถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยท่เ  

                                       ก าหนดให้เปนนุะแนนเต็ิ 5 (20) 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยได้รับทณนสนับสนณนงานวิจัย จากแหล่งทณนทั้งาายในสถาบัน และาายนอกิ่จ านวน

เงินพอเพ่ยงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยใหุ้วาิส าุัญในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ท่เเผยแพร่ผลงานระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

3. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัิก่ารจัดท าผลงานวิจยัอย่างตอ่เนืเอง 

4. วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรอืงานสร้างสรรุ ์ซึเง

สาิารถน าไปใช้ประโยชน์และด าเนนิการตาิระบบงานวิจยัได้และเปนนแนวปฏิบัตโิดยทัเวกัน 

5. วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การพัฒนาส่งเสริิ  สนับสนณน ใหอ้าจารย์ของวทิยาลยัฯ ิุ่วาิรู้ิ ่

ุวาิเช่เยวชาญในงานวิจยั วทิยาลยัฯ ิ่การผลักดนัให้อาจารย์ไดต้่พิิ พ์ผลงานวิจัยในฐาน SCOPUS และ

ผลักดันให้งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรุ์ได้จดสิทธิบตัรหรอือนณสิทธิบัตร 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ส่งเสริิ จัดโุรงการใหุ้วาิรูใ้นการเขย่นผลงานวิจยัในการขอรับทณนสนณบสนณนจากาายนอกให้ิากขึน้ 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัิ่การส่งผลงานทางวิชาการทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนืเอง 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยิผ่ลงานการยืเนขอจดสิทธิบตัร/อนณสิทธิบัตร ภ กริทรัพยส์นิทางปัญญา 

กระทรวงพาภิชย์ จ านวน 1 ท่าน 

3. อาจารย์ประจ าวิทยาลยัิผ่ลงานวิจัยการต่พิิ พ์ในฐาน SCOPUS เพิเิขึน้จากปทท่เผา่น 
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องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังุิเปนนหนึเงในาารกิจหลักของสถาบันอณดิศึกษาสถาบัน

พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชณิชน สังุิ และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตาิุวาิถนัดและในด้าน     

ท่เสถาบันิุ่วาิเช่เยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไิุ่ิดุ่าใช้จ่ายหรืออาจุิด

ุา่ใชจ้า่ยตาิุวาิเหิาะสิ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานาาุรัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

สาธารภะ ชณิชน และสังุิโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการิุ่วาิหลากหลาย เช่น การ

อนณญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เปนนแหล่งอ้างอิงทางวิชาการใหุ้ าปรึกษา ให้การอบริ 

จัดประชณิหรอืสัิินาวิชาการ ท างานวิจัยเพืเอตอบุ าถาิตา่งๆ หรือเพืเอช่้แนะสังุิการให้บริการทาง

วิชาการนอกจากเปนนการท าประโยชน์ให้สังุิแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ ุือเพิเิพูน

ุวาิรู้และประสบการภ์ของอาจารย์อันจะน าิาสู่การพัฒนาหลักสูตร ิ่การบูรภาการเพืเอใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเร่ยนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ 

สร้างเุรือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึเงเปนนแหล่งงานของนักศึกษาและเปนนการสร้างรายได้ของสถาบัน

จากการให้บริการทางวชิาการด้วย 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้่ท่เ  3.1  การบริการวิชาการแกส่ังุิ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   : การบริการวิชาการแก่สังุิ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 (1 ตณลาุิ 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเปนนาารกิจหลักอ่กอย่างหนึเงของสถาบันอณดิศึกษา ุภะุวร

ุ านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังุิ โดยศึกษาุวาิต้องการของกลณ่ิเป้าหิาย

น าิาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปททั้งการบริการวิชาการท่เท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการ

ท่เุภะจัดท าเพืเอสร้างประโยชน์แก่ชณิชน โดยิ่การประเิินุวาิส าเร็จของการบริการวิชาการ และ

น าิาจัดท าเปนนแผนเพืเอพัฒนาการเร่ยนการสอนแก่นักศึกษาให้ิ่ประสบการภ์จากสาาพจริงและ

น าิาใชป้ระโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่เสรา้งุวาิพึงพอใจต่อชณิชนและสังุิอย่างตอ่เนืเองและยัเงยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนินการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

5 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปทท่เสอดุล้องกับุวาิต้องการของสังุิ

และก าหนดตัวบ่งช่้วัดุวาิส าเร็จในระดับแผนและโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิ

และเสนอกรริการประจ าุภะเพืเอพิจารภาอนณิัติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน น าผลการส ารวจปัญหาและุวาิต้องการของ

ชณิชนใน 5 พืน้ท่เรับผิดชอบของิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ประจ าปทงบประิาภ 

2562 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิาเปนนข้อิูลใน

การประชณิเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปท 2562 งบประิาภรายได้และงบแผ่นดิน เพืเอเปนนการเชืเอิโยงกับชณิชนและ

สาิารถตอบสนองุวาิต้องการของชณิชนสังุิ โดยก าหนดตัวช่ว้ัดุวาิส าเร็จและ

ุา่เป้าหิายของแผนปฏิบัติด้านการบรกิารวชิาการ ดังน่้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ร้อยละของของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาิระยะเวลาท่เ

ก าหนด 

รอ้ยละ ≥ 60 
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พร้อิทั้ง เสนอต่อท่เประชณิุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน เพืเอพิจารภาอนณิัติในการประชณิ ุร้ังท่เ 6/2561 เิืเอวันท่เ 26 กันยายน 

2561 และเสนออธิการบด่อนณิัติแผนปฏิบัติด้านการบริการวิชาการ ประจ าปท

งบประิาภ 2562 เิืเอวันท่เ 28 กันยายน 2561 

รายการหลักฐาน IQA3.1-1-01 ผลส ารวจปัญหาและุวาิต้องการของชณิชนใน 5 พื้นท่เรับผิดชอบของ

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

IQA3.1-1-02 เล่ิแผนปฏิบัติด้านการบริการวชิาการ ประจ าปทงบประิาภ 2562 

IQA3.1-1-03 รายงานการประชณิอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 6/2561 เิืเอวันท่เ 26 

กันยายน 2561 

IQA3.1-1-04 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 2569 ลง

วันท่เ 27 กันยายน 2561 เรืเอง ขออนณิัติแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปทการศึกษา ๒๕๖๑ และประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 จากท่านอธิการบด่ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โุรงการบรกิารวชิาการแกส่ังุิตาิแผน ิ่การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบรกิารวชิาการเพืเอให้เกดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชณิชน หรอืสังุิ 

ผลการด าเนินงาน ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการจัดท า

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยผ่านการพิจารภาต่อท่เประชณิ

ุภะกรริการอ านวยการและได้รับการอนณิัติจากอธิการบด่ และด าเนินโุรงการ

บริการวิชาการตาิแผนท่เก าหนด เพืเอให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชณิชณน หรือ

สังุิ จ านวน 5 โุรงการ ตาิแหล่งพืน้ท่เท่เก าหนด   

รวิทั้งทณกโุรงการได้ิ่การน าองุ์ุวาิรู้ในการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อ

สังุิ 

รายการหลักฐาน IQA3.1-2-01 อ้างอิง IQA3.1-1-02 เล่ิแผนปฏิบัติด้านการบริการวิชาการ ประจ าปท

งบประิาภ 2562 

IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการบริการวิชาการ ประจ าปทงบประิาภ 

พ.ศ. 2562 จ านวน 5 โุรงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โุรงการบริการวิชาการแก่สังุิในข้อ 1 อย่างน้อยต้องิ่โุรงการท่เบริการ

แบบให้เปล่า 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิ 

ตาิุวาิต้องการของชณิชน จ านวน 5 โุรงการ โดยทณกโุรงการเปนนโุรงการ

บรกิารวชิาการแบบให้เปล่า   

ในปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ด าเนินการ
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บรกิารวชิาการแก่สังุิ ท่เด าเนินการเปนนโุรงการบรกิารวชิาการแบบให้เปล่า ดังน่้  

1) โุรงการเพิเิจ านวนองุ์ุวาิรู้ด้านุวาิปลอดาัยและกฏจราจรในการจนส่ง

ทางถนน ศูนย์การเร่ยนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน เิืเอวันท่เ 7-8 ิน่าุิ 2562 โดยิ่สถานประกอบการและบริษัทท่เอยู่ในเขตพื้นท่เ

จังหวัดนุรปฐิเข้าร่วิกิจกรริการขยายศูนย์การเร่ยนรู้สู่ชณิชน เพืเอเปนนการเพิเิ

องุ์ุ วาิรูใ้ห้กับกลณ่ิอณสาหกรริได้เรย่นรูด้้านโลจิสติกส์เบือ้งต้น 

2) โุรงการบูรภาการพันธกิจสัิพันธ์ เพืเอแก้ไขปัญหาุวาิจนของประชาชนใน

ท้องถิเน โดยจัดโุรงการในชืเอ โุรงการเพิเิประสิทธิาาพในการจัดการบริหารการ

ผลิตสินุ้าและเพิเิรายไดุ้รัวเรือน เพืเอแก้ปัญหาุวาิยากจน สอดุล้องแนวุิด

เศรษฐกิจพอเพ่ยงกับการพัฒนาท่เยัเงยืน ในพื้นท่เศูนย์การเร่ยนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา จ านวนทั้งสิน้ 8 ุรัวเรือน 

3) โุรงการส่งเสริิ ุวาิรักสาิัุุุ่วาิิ่ระเบ่ยบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าท่เของตนเอง

และผู้อืเน โดยจัดเปนนโุรงการย่อย จ านวน 2 โุรงการ ได้แก ่ 

3.1) โุรงการส่งเสริิ ุวาิรัก ุวาิสาิัุุ่ ุวาิิ่ระเบ่ยบวินัยเข้าใจสิทธิและ

หน้าท่เของตนเองและผู้อืเน อ าเาอบางเลน จังหวัดนุรปฐิ เิืเอวันท่เ 23-27 ิ่นาุิ 

2562 ภ โรงเรย่นวัดนราาิริย์ ต าบลนราาิริย์ อ าเาอบางเลน จังหวัดนุรปฐิ  

3.2) โุรงการส่งเสริิ ุวาิรัก ุวาิสาิัุุ่ ุวาิิ่ระเบ่ยบวินัยเข้าใจสิทธิและ

หน้าท่เของตนเองและผู้อืเน : สานสัิพันธ์ชณิชน 3 วัย ภ โรงเรย่นวัดิะเกลือ (กาญจน

ลักษภ์วิทยา) ต าบลุลองโยง อ าเาอพณทธิภฑล จังหวัดนุรปฐิ เิืเอวันท่เ 1-2 

ิ่นาุิ 2562  

รวิทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังิ่แหล่งเร่ยนรู้ โดย เปิดศูนย์การ

เร่ยนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพืเอเปนนแหล่งเร่ยนรู้ให้กับอาจารย์ บณุลากร 

นักศึกษา และบณุุลทัเวไป เข้าิาศึกษาเร่ยนรู้ เพืเอเปนนการพัฒนาิาตรฐานฝทิือ

แรงงานด้านโลจิสติกส์ ซึเงิ่หน่วยงานาายนอกได้เข้าิาขอศึกษาดูงานเก่เยวกับศูนย์

การเร่ยนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เชน่  

1) สถาบันพัฒนาฝทิือแรงงานอณดรธาน่ 

2) ิหาวิทยาลัยราชาัฏสณราษฎรธ์าน่ 

3) ุภะวิทยาการจัดการ ิหาวิทยาลัยราชาัฏนุรราชศร่ิ า 

4) ุภะวิทยาการจัดการ ิหาวิทยาลัยราชาัฏนุรปฐิ 

5) ุภะเทุโนโลย่อณตสาหกรริ ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

6) สิาุิไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 

7) วิทยาลัยเทุโนโลย่อักษรพัทยา และวิทยาลัยเทุโนโลย่อักษรบริหารธณรกิจ 

จังหวัดชลบณร่ 
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8) สิาุิตัวแทนขนส่งสินุา้ทางอากาศไทย (TAFFA)  

และ9) ิหาวิทยาลัยรังสิต 

รายการหลักฐาน IQA3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA3.1-3-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการเพิเิจ านวนองุ์ุวาิรู้ด้านุวาิ

ปลอดาัยและกฏจราจรในการจนส่งทางถนน ศูนย์การเร่ยนรู้ปฏิบัติการด้าน 

โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA3.1-3-03 รายงานุวาิก้าวผลการด าเนินงานโุรงการบูรภาการพันธกิจ

สัิพันธ์ เพืเอแกป้ัญหาุวาิยากจนของประชาชนในท้องถิเน พ.ศ.2562 

IQA3.1-3-04 รายงานผลการด าเนินโุรงการส่งเสริิ ุวาิรัก ุวาิสาิัุุ่ ุวาิิ่

ระเบ่ยบวินัยเข้าใจสิทธิและหน้าท่เของตนเองและผู้อืเน อ าเาอบางเลน จังหวัด

นุรปฐิ 

IQA3.1-3-05 รายงานผลการด าเนินโุรงการส่งเสริิุวาิรัก ุวาิสาิัุุ่ ุวาิิ่

ระเบ่ยบวินัยเข้าใจสิทธิและหน้าท่เของตนเองและผู้อืเน : สานสัิพันธ์ชณิชน 3 วัย 

IQA3.1-3-06 สรณปหน่วยงานาายนอกท่เเข้าศึกษาดูงาน แหล่งเร่ยนรู้ศูนย์การเร่ยนรู้

ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

IQA3.1-3-07 เอกสารหนังสือราชการาายนอก และหนังสือาายนอก เรืเอ ขอุวาิ

อนณเุราะห์เข้าศึกษาดูงาน จากหน่วยงานาายนอก 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวบ่งช่้ของแผนและโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิ

ในข้อ 1 และน าเสนอกรริการประจ าุภะ เพืเอพิจารภา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินการสรณปรายงานผลการประเิิน

ุวาิส าเร็จตาิตัวช่้วัดของแผนและโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิ ซึเงิ่ผลการ

ประเิินดังน่้ 

1) ตัวช่้วัดุวาิส าเร็จและุ่าเป้าหิายของแผนปฏิบัติด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปทงบประิาภ 2562 จ านวน 1 ตัวช่ว้ัด โดยิ่ผลการประเิินดังน่้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิ การบรรลุ 

ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว

เสร็จตาิระยะเวลาท่เก าหนด 

รอ้ยละ ≥ 60 รอ้ยละ 100  

2) โุรงการบรกิารวชิาการ จ านวน 5 โุรงการ ิ่ผลการด าเนินโุรงการบรรลณตาิ

ตัวช่ว้ัดทณกโุรงการ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการน าผลการ

ประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวช่้วัดของแผนและโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิ 
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ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน ต่อท่เุภะกรริการบริหารงาน

วิทยาลัย ุร้ังท่เ 6/2562 วันท่เ 21 ิิถณนายน 2562  

รายการหลักฐาน IQA3.1-4-01 รายงานการประชณิุภะกรริการบริหารงานวิทยาลัย ุรั้งท่เ 6/2562 

วันท่เ 21 ิิถณนายน 2562 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านการ

บรกิารวิชาการ ประจ าปทงบประิาภ 2562 รอบ 9 เดือน 

IQA3.1-4-02 อ้างอิง IQA3.1-3-01 รายงานผลการด าเนินแผนปฏิบัติการด้านการ

บรกิารวชิาการ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ขอ้ 5 น าผลการประเิินตาิข้อ 4 ิาปรับปรณงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ

สังุิ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาิ่การด าเนินการ

ติดตาิผลการจัดโุรงการบรกิารวชิาการแกส่ังุิ ให้ิ่การด าเนินจัดโุรงการเปนนไป

ตาิแผนท่เก าหนดไว้ ุรบทั้งหิดจ านวน 5 โุรงการ  

โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้วิเุราะห์ผลประเิินุวาิส า เร็จตาิตัวช่้วัดของ

แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 พบว่า ร้อยละ

ของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาิระยะเวลาท่เก าหนด วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชนิ่ผลการด าเนินงานบรรลณตาิเป้าหิายท่เก าหนด 

จากการน าผลการประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวช่้วัดของแผนและโุรงการบริการ

วิชาการแก่สังุิ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน เข้าท่เประชณิ

ุภะกรริการบรหิารงานของวิทยาลัย ุร้ังท่เ 6/2562 วันท่เ 21 ิิถณนายน 2561 โดยท่เ

ประชณิิ่ิติเห็นชอบ และเพืเอให้ผู้รับบริการหรือชณิชนได้รับประโยชน์สอดุล้องกับ

นโยบายของิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทาและุวาิต้องการของชณิชน ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2563 

ตาินโยบายของิหาวิทยาลัยจะิณ่งเน้นกิจกรริ/โุรงการเก่เยวกับการด าเนินงานท่เ

อยู่าายใตุ้วาิร่วิิือของชณิชนหรือหน่วยงานาายนอก ทั้งาาุรัฐและเอกชน ตาิ

ศาสตร์พระราชา โดยผู้รับบริการได้รับประโยชน์หรือน าุวาิรู้ไปใช้ประโยชน์ในช่วิต

จริง และการก าหนดโุรงการบริการวิชาการตาิยณทธศาสตร์ิหาวิทยาลัยราชาัฏ

เพืเอพัฒนาท้องถิเน ประจ าปทงบประิาภ 2563  

รายการหลักฐาน IQA3.1-5-01 สรณปรายงานการประชณิุภะกรริการบริหารงานของวิทยาลัย ุรั้งท่เ 

6/2562 วันท่เ 21 ิิถณนายน 2562 

IQA3.1-5-02 ร่างโุรงการบริการวิชาการตาิยณทธศาสตร์ิหาวิทยาลัยราชาัฏเพืเอ

พัฒนาท้องถิเน ประจ าปทงบประิาภ 2563 ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ุภะิ่ส่วนรว่ิในการบรกิารวชิาการแกส่ังุิในระดับสถาบัน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนณนให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัยเข้าไปิ่

ส่วนร่วิในการด าเนินการโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิของิหาวิทยาลัยราชาัฏ

สวนสณนันทาของสถาบัน โดยิ่อาจารย์ประจ าของวิทยาลัย จ านวน 5 ุน เข้าร่วิ

โุรงการบริการวิชาการ ในโุรงการอบริสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจกระบวนการ

แก้ปัญหาุวาิยากจน ตาิกรอบการด าเนินงานาายใต้ยณทธศาสตร์ิ หาวิทยาลัยราช

าัฏเพืเอการพัฒนาท้องถิเน ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 ท่เจัดขึ้นโดยฝ่ายบริการ

วิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เิืเอวันท่เ 18 

ตณลาุิ 2561 ภ ห้องประชณิ 26103 ุภะวิทยาศาสตรแ์ละเทุโนโลย่ 

รายการหลักฐาน IQA3.1-6-01 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจ

กระบวนการแก้ปัญหาุวาิยากจน ตาิกรอบการด าเนินงานาายใต้ยณทธศาสตร์

ิหาวิทยาลัยราชาัฏเพืเอการพัฒนาท้องถิเน ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
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รายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยฯ ิ่บริการวิชาการสู่ชณิชน, ช่วยเหลือชณิชน ใหุ้วาิส าุัญกับการบริการวิชาการสู่สังุิ / 

เผยแพรุ่วาิรูผ้่านเว็บไซต์ประจ าตัวสายวิชาการทณกุน 

2. ิ่กิจกรริท่เเปนนงานบรกิารทางวิชาการแกส่ังุิหลายโุรงการ ท าให้สาิารถน าิาประกอบการเข่ยน 

SAR ได้ง่าย 

3. กจิกรริโุรงการส่วนใหญ่ิักจะสอดุล้องกับการเรย่นการสอนกับงานวิจยัของวิทยาลยัฯ 

4. วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังุิ ซึเงสาิารถน าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตาิระบบงานบรกิารวชิาการได้และเปนนแนวปฏิบัติโดยทัเวกนั 

5. วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินงานตาิแผนการบริการวิชาการแกส่ังุิ  และผู้ิ่ส่วนได้

ส่วนเสย่ได้ใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการท่เส่งผลลัพธต์่อการพัฒนานักศึกษา ชณิชน โรงเรย่น ท่เเปนน

รูปธรริ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. วิทยาลัยิ่การจัดประชณิส ารวจุวาิต้องการของชณิชนในการก าหนดแผนการจัดโุรงการบริการวิชาการ

แก่ชณิชนสังุิ เพืเอให้ตอบสนองุวาิต้องการท่เชณิชนต้องการให้วทิยาลัยช่วยเหลืออย่างิ่ประสิทธิาาพ 

2. วิทยาลัยฯิ่การประชณิอาจารย์ประจ าเพืเอก าหนดทิสทางการจัดโุรงการบริการวิชาการเพืเอให้ิ่การ

สอดุล้องและการบูรภาการกับวิชาการเร่ยนการสอนและงานวิจัย เพืเอให้นักศึกษา ชณิชนสังุิ ได้รับ

ผลประโยชน์จากการจัดโุรงการบรกิารวชิาการิากยิเงขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การรวบรวิเอกสารยังไิุ่รบถ้วน เช่น เอกสารทางด้านการเบกิ-จ่ายโุรงการต่างๆ เิืเอโุรงการเสร็จสิ้น

แล้วไิ่พบหลักฐานใบเสร็จการใช้จา่ยงบประิาภต่างๆ ว่าิ่ยอดุงเหลือหรอืใช้ไปเท่าใด 

2. การบูรภาการกับวิชาการเร่ยนการสอนและงานวิจัยกับการจัดโุรงการบริการวิชาการให้ิุ่วาิ

สอดุล้องและเปนนในเนื้อหาเด่ยวกัน เพืเอให้นักศึกษา ชณิชนสังุิ ได้รับผลประโยชน์จากการจัดโุรงการ

บรกิารวชิาการิากยิเงขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เงินสนับสนณนโุรงการบริการวิชาการิ่จ านวนน้อยเกินไป ท าให้การท าโุรงการบริการวิชาการขนาดใหญ่ 

ท่เให้ผลส าเร็จชัดเจนไิ่ได้ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยิ่ผลงานบริการวิชาการ เพืเอแก้ไขปัญหาุวาิยากจนของประชาชนในท้องถิเน เพิเิ

ประสิทธิาาพในการบรหิารการผลิตสินุา้และเพิเิรายไดุ้รัวเรือน สอดุล้องกับแนวุดิเศรษฐกจิพอเพ่ยงกับ

การพัฒนาท่เยัเงยืน ในพื้นท่เศูนย์การเร่ยนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวน 

สณนันทา 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การท านณบ ารณ งศิลปะและวัฒนธรริถือเปนนพันธกิจส าุัญประการหนึเ งของ

สถาบันอณดิศึกษา ดังนั้น สถาบันอณดิศึกษาจึงต้องิ่ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านน่้ให้เปนนไป

อย่างิป่ระสิทธิาาพและุณภาาพ โดยอาจิ่จณดเน้นเฉพาะท่เแตกต่างกันตาิปรัชญา และธรริชาติของ

แต่ละสถาบัน และิ่การบูรภาการเข้ากับพันธกิจอืเนๆโดยเฉพาะการผลิตบัภฑิต รวิทั้งิ่การจัด

กิจกรริท่เฟื้นฟู อนณรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรริสร้างสรรุ์ ส่งเสริิาูิิปัญญา

ท้องถิเนให้เปนนรากฐานการพัฒนาองุ์ุวาิรูท้่เดข่ึน้ 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้่ท่เ 4.1 ระบบและกลไกการท านณบ ารณงศลิปะและวัฒนธรริ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : การท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอณดิศึกษาต้องิ่นโยบาย แผนงาน โุรงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านณ

บ ารณงศิลปะและวัฒนธรริทั้งการอนณรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรริไทย าูิิปัญญาท้องถิเนตาิ

จณดเน้นของสถาบันอย่างิป่ระสิทธิาาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนินการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

5 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้าน

ท านณบ ารณงศิลปะวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 โดยิอบหิายให้รองุภบด่ฝ่าย

กิจการนักศึกษา เปนนผู้ด าเนินงานตาิุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 

512/2561 เรืเองแต่งตั้งุภะกรริการด าเนินงานท านณบ ารณงศิลปะวัฒนธรริ ประจ าปท

การศึกษา 2561 ซึเงจะประกอบด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยเปนนุภะกรริการ

อ านวยการ ิ่หน้าท่เส่งเสริิ สนับสนณน ใหุ้ าปรึกษาแนะน า ก ากับติดตาิ และ

ปฏิบัติงานตาินโยบายของิหาวิทยาลัยท่เได้รับิอบหิาย และุภะกรริการ

ด าเนินงาน ิ่หน้าท่เ ดังน่้ 

1) จัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการท านณบ ารณงศิลปวัฒนธรริ 

2) รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

3) งานอืเนๆ ตาิท่เุภะกรริการอ านวยการิอบหิาย 

รายการหลักฐาน IQA4.1-1-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ512/2561 เรืเองแต่งตั้ง

ุภะกรริการด าเนินงานท านณบ ารณงศิลปะวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ และก าหนดตัวบ่งช่้วัดุวาิส าเร็จ

ตาิวัตถณประสงุข์องแผน รวิทั้งจัดสรรงบประิาภเพืเอใหส้าิารถด าเนินการได้ตาิ

แผน 
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ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศลิปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 โดยิ่

วัตถณประสงุข์องแผน ุอื เพืเอส่งเสริิ และสนับสนณนให้นักศึกษาและบณุลากรได้รับการ

พัฒนาให้ิ่ทัศนุติ ุ่านิยิ ุวาิิ่สณนทร่ย์ และวัฒนธรริท่เด่งาิ และได้ก าหนด

ตัวช่ว้ัดุวาิสาเร็จตาิวัตถณประสงุข์องแผน จ านวน 1 ตัวช่ว้ัด ดังน่้ 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบณุลากริ่ทัศนุติ ุ่านิยิ ุวาิิ่สณนทร่ย์ และ

วัฒนธรริท่เด่งาิ (รอ้ยละ 85)  

ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดโุรงการใน

แผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 ท่เ

ต้องด าเนินการ จ านวน 5 โุรงการ โดยได้รับจัดสรรงบประิาภเพืเอด าเนินงาน

โุรงการ เปนนจ านวนเงินทั้งสิน้ จ านวน 120,000 บาท 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 

2561 ได้ผ่านการพิจารภาเห็นชอบจากุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 

6/2561 เิืเอวันท่เ 26 กันยายน 2561 และได้รับการอนณิัติจากท่านอธิการบด่เิืเอวันท่เ 

27 กันยายน 2561 

รายการหลักฐาน IQA4.1-2-01 รายงานการประชณิอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 6/2561 เิืเอวันท่เ 26 

กันยายน 2561 

IQA4.1-2-02 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 2569 ลง

วันท่เ 27 กันยายน 2561 เรืเอง ขออนณิัติแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปทการศึกษา ๒๕๖๑ และประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 จากท่านอธิการบด่ 

IQA4.1-2-03 แผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 

2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ก ากับติดตาิให้ิ่การด าเนินงานตาิแผนด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ก ากับติดตาิผลการด าเนนิงานของวทิยาลัย

ให้เปนนไปตาิแผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 

2561 โดยได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณง

ศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 และรายงานผลต่อหน่วยงานเจ้า ุือ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรริ ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ตาิรอบระยะเวลาท่เ

ิหาวิทยาลัยก าหนด 

ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินงานจัดโุรงการ

ตาิแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 

ุรบทั้งหิด 5 โุรงการ  
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พรอ้ิทั้ง ิ่การรายงานผลการด าเนินโุรงการและประเิินระดับุวาิพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วิกิจกรริการท านณบ ารณงศิลปวัฒนธรริตาิแผนปฏิบัติการด้านท านณบารณง

ศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 ทณกโุรงการ ทั้งหิด 5 โุรงการ 

รายการหลักฐาน IQA4.1-3-01 รายงานสรณปผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะ

และวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA4.1-3-02 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริุณภธรริจริยธรริ ประจ าปท

การศึกษา 2561 

IQA4.1-3-03 รายงานผลการด าเนินโุรงการจติอาสากิจกรริเพืเอสังุิ 

IQA4.1-3-04 รายงานผลการด าเนินโุรงการท าบณญตักบาตรวันขึ้นปทใหิ่สืบสาน

วัฒนธรริประเพภ่ไทย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA4.1-3-05 รายงานผลการด าเนินโุรงการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบ

สานประเพภ่ไทย อนณรักษ์วัฒนธรริพืน้บ้านวันสงกรานต์ 

IQA4.1-3-06 รายงานผลการด าเนินโุรงการไหวุ้รู ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA4.1-3-07 บนัทึกข้อุวาิ เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติ

การด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 (รอบ 6 เดือน) 

และ (รอบ 12 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเิินุวาิส าเร็จตาิตัวบ่งช่้ท่เวัดุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุข์องแผน 

ด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจากบณุลากรและนักศึกษาิรา

เข้าร่วิโุรงการตาิแผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปท

การศึกษา 2561 โดยการประเิินุวาิส าเร็จวัตถณประสงุ์ของแผนปฏิบัติการด้าน

ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 ตาิวัตถณประสงุ์ของแผน 

ุือ เพืเอส่งเสริิและสนับสนณนให้นักศึกษาและบณุลากรได้รับการพัฒนาให้ิ่ทัศนุติ 

ุา่นิยิ ุวาิิ่สณนทรย่์ และวัฒนธรริท่เด่งาิ  

โดยได้ประเิินผลตัวช่้วัดุวาิส าเร็จและุ่าเป้าหิายของแผนปฏิบัติการด้านการ

ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 ิ่ผลดังน่้ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ร้อยละของนักศึกษาและบณุลากร

ิ่ทัศนุติ ุ่านิยิ ุวาิิ่สณนทร่ย์ 

และวัฒนธรริท่เด่งาิ 

รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 85  

 

รายการหลักฐาน IQA4.1-4-01 อ้ า งอิ ง IQA 4.1-2-03 แผนปฏิบัติการด้ านท านณบ ารณ งศิลปะและ

วัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 
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IQA4.1-4-02 อ้างอิง IQA4.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านท านณ

บ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเิินไปปรับปรณงแผนหรือกิจกรริด้านท านณบ ารณงศิลปะและ

วัฒนธรริ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา โดยฝ่าย

กิจการนักศึกษา ได้วิเุราะห์ผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณง

ศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 เพืเอรายงานผลการด าเนินงานตาิ

แผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 และ

สรณปผลตาิตัวบ่งช่้ท่เวัดุวาิส าเร็จตาิวัตถณประสงุ์ของแผน รวิทั้งผลการ

ด าเนินงานโุรงการตาิแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 โุรงการ ดังน่้ 

1) โุรงการอบริุณภธรริจริยธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 จัดเิืเอวันท่เ 9 

สิงหาุิ 2561 ิ่วัตถณประสงุ์ ุือ 1. เพืเอปลูกจิตส านึกและส่ งเสริิุณภธรริ

จริยธรริพัฒนาระเบ่ยบวินัยให้กับนักศึกษา 2. เพืเอเสริิสร้างทักษะในการด ารงช่วิต

ให้กับนักศึกษา และ3. เพืเอปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ด่งาิ ิ่ระเบ่ยบวินัย  

ิุ่วาิกตัญญูกตเวท่ ิ่สัิินาุารวะและปรังปรณงพฤติกรริตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน ุือ ิ่ผู้เข้าร่วิโุรงการจ านวน 2,361 ุน ุิดเปนนร้อยละ 98.91  

ิุ่วาิพึงพอใจอยู่ในระดับิากท่เสณด ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.85  

2) โุรงการจิตอาสากิจกรริเพืเอสังุิ จัดเิืเอวันท่เ  18 ิ่นาุิ 2562  

ิ่วตัถณประสงุ ์ุอื 1. เพืเอปลูกจติส านึกและส่งเสริิ ุณภธรริจรยิธรริพัฒนาระเบ่ยบ

วินัยให้กับนักศึกษา 2. เพืเอเสริิสร้างทักษะในการด ารงช่วิตให้กับนักศึกษา และ 3. 

เพืเอปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ด่งาิ ิ่ระเบ่ยบวินัย ิุ่วาิกตัญญูกตเวท่ ิ่

สัิินาุารวะและปรังปรณงพฤติกรริตนเองได้อย่างถูกต้อง ผลการด าเนินงาน ุือ ิ่

ผู้เข้ารว่ิโุรงการจ านวน 42 ุน ุิดเปนนร้อยละ 100 ิุ่วาิพึงพอใจอยู่ในระดับิาก

ท่เสณด ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.62 

3) โุรงการท าบณญตักบาตรวันขึน้ปทใหิ่สืบสานวัฒนธรริประเพภ่ไทย วิทยาลัยโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน จัดเิืเอวันท่เ 16 ิกราุิ 2562 ิ่วัตถณประสงุ์ ุือ 1. เพืเอ

เปนนการอนณรักษ์วัฒนธรริประเพภ่วันขึ้นปทใหิ่ใหุ้งอยู่กับสังุิไทยตลอดไป 2. เพืเอ

เปนนการส่งเสริิ และจัดกจิกรริให้บณุลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้ิ่ส่วนร่วิพบปะ 

สร้าุวาิสัิพันธ์อันด่ต่อกันอย่างใกล้ชิด 3. เพืเอส่งเสริิุวาิรู้ ุวาิเข้าใจ ใน

วัฒนธรริประเพภ่ และ4. เพืเอให้นักศึกษาและบณุลากรเห็นุวาิส าุัญของการสืบ

สาน อนณรักษ์ขนบธรริเน่ยิประเพภ่ และสืบทอดุวาิเปนนแบบอย่างท่เด่ต่อสังุิ ผล

การด าเนินงาน ุอื ิผู่้เข้ารว่ิโุรงการจ านวน 654 ุน ุดิเปนนร้อยละ 98.64 ิุ่วาิ
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พึงพอใจอยู่ในระดับิากท่เสณด ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.75  

4) โุรงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพภ่ไทย อนณรักษ์

วัฒนธรริพื้นบ้านวันสงกรานต์ จัดเิืเอวันท่เ 2 เิษายน 2562 ิ่วัตถณประสงุ์ ุือ 1. 

เพืเอเปนนการอนณรักษ์วัฒนธรริประเพภ่วันขึ้นปทใหิ่ใหุ้งอยู่กับสังุิไทยตลอดไป 2. 

เพืเอเปนนการส่งเสริิและจัดกิจกรริให้บณุลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้ิ่ส่วนร่วิ

พบปะ สร้างุวาิสัิพันธ์อันด่ต่อกันอย่างใกล้ชิด 3. เพืเอส่งเสริิุวาิรู้ ุวาิเข้าใจ 

ในวัฒนธรริประเพภ่ และ4. เพืเอให้นักศึกษาและบณุลากรเห็นุวาิส าุัญของการ

สืบสาน อนณรักษ์ ขนบธรริเน่ยิประเพภ่ และสืบทอดุวาิเปนนแบบอยา่งท่เด่ต่อสังุิ 

ผลการด าเนินงาน ุือ ิ่ผู้เข้าร่วิโุรงการจ านวน 654 ุน ุิดเปนนร้อยละ 98.64  

ิุ่วาิพึงพอใจอยู่ในระดับิากท่เสณด ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.72 

5) โุรงการไหวุ้รู ประจ าปทการศึกษา 2561 จัดเิืเอวันท่เ 23 สิงหาุิ 2561  

ิ่วัตถณประสงุ์ ุือ 1. เพืเอเปนนการอนณรักษ์วัฒนธรริประเพภ่ใหุ้งอยู่กับสังุิไทย

ตลอดไป 2. เพืเอเปนนการส่งเสริิ และจัดกจิกรริให้บณุลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้

ิ่ส่วนร่วิพบปะ สร้างุวาิสัิพันธ์อันด่ต่อกันอย่างใกล้ชิด 3. เพืเอส่งเสริิุวาิรู ้

ุวาิเข้าใจ ในวัฒนธรริประเพภ่  และ4. เพืเอให้นักศึกษาและบณุลากรเห็น

ุวาิส าุัญของการสืบสาน อนณรักษ์ ขนบธรริเน่ยิประเพภ่ และสืบทอดุวาิเปนน

แบบอย่างท่เด่ต่อสังุิ ผลการด าเนินงาน ุือ ผลการด าเนินงาน ุือ ิ่ผู้เข้าร่วิ

โุรงการจ านวน 657 ุน ุิดเปนนร้อยละ 99.09 ิุ่วาิพึงพอใจอยู่ในระดับิากท่เสณด 

ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.79 

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา น าผลของการด าเนินงานในปทการศึกษา 2561 เพืเอน าผล

ิาปรับปรณงกิจกรริของแผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ และ

ก าหนดเปนนแนวทางในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและ

วัฒนธรริ ปทการศึกษา 2562 โดยการก าหนดกิจกรริ/โุรงการให้สอดุล้องกับด้าน

ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริตาิแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะและ

วัฒนธรริ ระยะ 5 ปท (2559 – 2563) เพืเอตอบสนองและสอดุล้องกับด าเนินงาน

ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริอย่างต่อเนืเอง 

รายการหลักฐาน IQA4.1-5-01 อ้างอิง IQA4.1-3-01 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านท านณ

บ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA4.1-5-02 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปท

การศึกษา 2562วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรริหรือการบริการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริต่อ

สาธารภชน 
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ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการจัดกิจกรริโุรงการตาิ

แผนปฏิบัติการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 โดยิ่

การเผยแพร่กิจกรริการบริการด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริต่อสาธารภชน 

ทั้งาายในและาายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ของวิทยาลัย ดังน่้ 

1 )  สืเ อ อ อน ไ ลน์  : เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ ง 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) สืเอประชาสัิพันธ์ เชน่ ป้ายประชาสัิพันธ์หรอืบอรด์ประชาสัิพันธ์ของวิทยาลัย 

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

IQA4.1-6-02 บอร์ดประชาสัิพันธ์ของวิทยาลัยโลติสติกส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างิาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรริซึเงเปนนท่เยอิรับใน

ระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริิและสนับสนณนให้บณุลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วิกิจกรริหรือเข้าร่วิการประกวดผลงานเก่เยวกับด้านศิลปะและ

วัฒนธรริ ซึเงในปทการศึกษา 2561 ได้ิ่นักศึกษาได้เข้าร่วิกิจกรริด้านท านณบ ารณง

ศิลปะและวัฒนธรริ และได้รับรางวัลเก่เยวข้องด้านท าบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ดังน่้ 

1. รางวัลชนะเลิศ การเขย่นสตอร่เบอร์ดและผลิตุลิปวิด่โอ าายใต้หัวข้อ "การรู้เท่า

ทันสืเอ" โุรงการพัฒนาสืเอปลอดาัยและสร้างสรรุ์จังหวัดระนอง ประจ าปท

งบประิาภ 2562 ภ ส านักงานวัฒนธรริจังหวัดระนอง จ านวน 6 ุน 

2. รางวัล ผู้ิุ่วาิประพฤติด่ ตั้งิัเนในธรริะขององุส์ิเด็จพระสัิิาสัิพณทธเจ้า

ด ารงตนเปนนุนด่ิุ่ณภธรริ จริยธรริ เปนนตัวอย่างท่เด่แก่สังุิ พณทธสิาุิแห่ง

ประเทศไทย  ในพระบริราชูปถัิา์ จ านวน 2 ุน 

3. เข้ารว่ิกจิกรริอบริจรยิธรริและทัศนศึกษา ุร้ังท่เ 14/2562 ระดับอณดิศึกษา 

(บริษัทกรณงไทยการไฟฟ้า จ ากัด) "ุิดเปนน ตั้งเป้าหิายเปนน เร่ยนเปนน ท างานเปนน" ภ 

สวนธรริศร่ปทณิ จังหวัดปทณิธาน่จ านวน 1 ุน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริิและสนับสนณนให้บณุลากร ิ่การ

สอน แบบการบูรภาการรายวิชากับการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ โดยวิทยาลัยฯ 

ได้เปิดสอนรายวิชาแบบบูรภาการ ุือวิชา LOG3204 การจัดการการตลาดและ

ุวาิสัิพันธ์กับลูกุ้า สอนโดย อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 

รายการหลักฐาน IQA4.1-7-01 รางวัลชนะเลิศ การเข่ยนสตอร่เบอร์ดและผลิตุลิปวิด่โอ าายใต้หัวข้อ 

"การรูเ้ท่าทันสืเอ" โุรงการพัฒนาสืเอปลอดายัและสรา้งสรรุจ์ังหวัดระนอง ประจ าปท

งบประิาภ 2562 ภ ส านักงานวัฒนธรริจังหวัดระนอง 

IQA4.1-7-02 รางวัลผู้ิุ่วาิประพฤติด่ ตั้งิัเนในธรริะขององุ์สิเด็จพระสัิิาสัิ

พณทธเจ้าด ารงตนเปนนุนด่ิุ่ณภธรริ จริยธรริ เปนนตัวอย่างท่เด่แก่สังุิ พณทธ
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สิาุิแห่งประเทศไทย  ในพระบริราชูปถัิา์  

IQA4.1-7-03 กิ จ ก ร ร ิ อ บ ร ิ จ ริ ย ธ ร ร ิ แ ล ะ ทั ศ น ศึ ก ษ า  ุ รั้ ง ท่เ  14/2562 

ระดับอณดิศึกษา (บรษิัทกรณงไทยการไฟฟ้า จ ากัด) 

IQA4.1-7-04 รายงานผลกิจกรริท่เิ่การบูรภาการรายวิชากับการท านณบ ารณงศิลปะ

และวัฒนธรริประจ าปทการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 7 ขอ้ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยกิจการนักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการบริหารงานการท านณบ ารณงศลิปะและวัฒนธรริท่เ

ุรบถว้นตาิเกภฑ์และตาิกระบวนการ ส่งเสริิ ให้ิ่การด าเนินงานท่เเปนนไปตาิวตัถณประสงุข์องแผนและ

บรรลณตาิตัวช่ว้ดัุวาิส าเร็จของการด าเนินการ 

2. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลเก่เยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรริ 

3. ผู้บริหาร บณุลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใหุ้วาิส าุัญในการจัด

กจิกรริด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ิ่การก าหนดกระบวนการในการก ากับติดตาิการด าเนนิงานตาิแผนดา้นท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ

ทั้งในเชิงปริิาภและุณภาาพ เพืเอสง่เสริิ ให้ิ่การด าเนนิงานบรรลณตาิวัตถณประสงุแ์ละตาิตัวช่้วัด

ุวาิส าเร็จ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สนับสนณนและส่งเสริิให้บณุลากรเข้าร่วิกิจกรริท่เ เก่เยวกับการท าผลงานวิจัยด้านท านณบ ารณง

ศลิปวัฒนธรริและพระพณทธศาสนาให้ิากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

สถาบันอณดิศึกษาต้องใหุ้วาิส าุัญกับการบริหารจัดการโดยิ่สาาิหาวิทยาลัยท า

หน้าท่เในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้ิ่ประสิทธิาาพสถาบันอณดิศึกษาจะต้องบริหาร

จัดการดา้นตา่ง ๆ ให้ิ ุ่ณภาาพ เชน่ทรัพยากรบณุุล ระบบฐานข้อิูลการบริหารุวาิเส่เยงการบริหาร

การเปล่เยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหิด ฯลฯ เพืเอสัิฤทธิผลตาิเป้าหิายท่เก าหนดไว้ โดยใช้        

หลักธรริาาบิาล (Good Governance) 

 

ตัวบ่งช้ี จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งช้่ท่เ 5.1  การบริหารของุภะเพืเอการก ากับติดตาิผลลัพธ์ตาิพันธกิจ 

       กลณ่ิ สถาบัน และเอกลักษภ์ของุภะ 

ตัวบ่งช้่ท่เ 5.2 ระบบก ากับการประกันุณภาาพหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  98 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : การบริหารของุภะเพืเอการก ากับติดตาิผลลัพธ์ตาิพันธกิจ กลณ่ิสถาบัน 

และเอกลักษภ์ของุภะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 (1 ตณลาุิ 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอณดิศึกษาิ่พันธกิจหลัก ุือ การเร่ยนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกส่ังุิและการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอณดิศึกษา

จ าเปนนตอ้งด าเนินงานผ่านุภะดังนั้น ุภะตอ้งิก่ารพัฒนาแผนเพืเอก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ด าเนินงานของุภะให้สอดุล้องกับเป้าหิายและกลณ่ิสถาบันตลอดจนิ่การบริหารทั้งด้านบณุลากร 

การเงิน ุวาิเส่เยงและการประกันุณภาาพการศึกษาเพืเอสนับสนณนการด าเนินงานตาิพันธกิจหลักให้

บรรลณตาิเป้าหิายท่เก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนนิการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนนิการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

ิ่การด าเนนิการ 

5 ข้อ 

ิ่การด าเนนิการ 

6 ข้อ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยณทธ์จากผลการวิเุราะห์ SWOT โดยเชืเอิโยงกับวสิัยทัศน์ของ 

ุภะและสอดุล้องกับวิสัยทัศน์ของุภะ สถาบัน รวิทั้งสอดุล้องกับกลณ่ิสถาบัน

และเอกลักษภ์ของุภะ และพัฒนาไปสูjแผนกลยณทธ์ทางการเงินและ  แผนปฏิบัติการ

ประจ าปทตาิกรอบเวลาเพืเอให้บรรลณผลตาิตัวบ่งช่้และเป้าหิายของแผนกลยณทธ์และ

เสนอผู้บรหิารระดับสถาบันเพืเอพิจารภาอนณิัติ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการทบทวนแผนยณทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ เพืเอให้สอดุล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยณทธ์ ประเด็นยณทธศาสตร ์

เป้าประสงุ์ ของิหาวิทยาลัย และปรับทิศทางการพัฒนาวิทยลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ให้สาิารถรองรับกับุวาิต้องการของตลาดแรงงาน ผู้รับบริการและผู้

ิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดยการแต่งตั้งุภะกรริการจัดท าแผนยณทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติ

การประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 ดังน่้ 

1. ุภะกรริการจัดท าแผนยณทธศาสตร์ ได้ิ่การวิเุราะห์สาาพแวดล้อิาายใน

และาายนอกองุ์กรเพืเอทราบถึงจณดแข็ง จณดอ่อน โอกาส และาัยุณกุาิของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเุราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
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จากประเด็นปัจจัยท่เิ่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

สรณปปัจจัยแต่ละด้าน ผลการวเิุราะห์ต าแหน่งยณทธศาสตรข์องวิทยาลัยฯให้สอดุล้อง

กับิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การจัดท าแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 เพืเอ

ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลณผลส าเร็จตาิเป้าหิาย วิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การก าหนดวิสัยทัศน์ จณดประสงุ์ พันธกิจ าารกิจหลัก 

เสาหลัก วัฒนธรริ อัตลักษภ ์เอกลักษภ ์ุา่นิยิ  

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 และประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 18 แผน โดยิ่

รองุภบด่ฝา่ยต่างๆ เปนนผู้ก ากับดูแล  

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การทบทวนแผนกลยณทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2560 - 2564 ภ สิงหาุิ 2561 

5. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนิ่การเผยแพร่แผนยณทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ให้กับบณุลากรวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และเผยแพร่ข้อิูลลง

ในเว็บไซต์วทิยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th 

6. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าเสนอแผนยณทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ

การด้านต่างๆ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 โดยผ่านการพิจารภาเห็นชอบจาก

ุภะกรริการอ านวยการวทิยาลัย ุร้ังท่เ ุร้ังท่เ 6/2561 เิืเอวันท่เ 26 กันยายน 2561 

และได้รับการอนณิัติจากทา่นอธิการบด่เิืเอวันท่เ 28 กันยายน 2561 

ทั้งน่ ้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ิ่การถา่ยทอดแผนปฏิบัติการประจ าปท 

ลงสู่ระดับบณุุลเพืเอน าไปสู่การปฏิบัติ ิ่การติดตาิุวาิก้าวหน้าผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 เปนนประจ าทณกเดือน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-1-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เลขท่เ 483/2561 เรืเองแต่งตั้ง

ุภะกรริทบทวนแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท (พ.ศ.2561-2564) และจัดท า

ปฏิบัติการประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. ๒๕๖๒   

IQA5.1-1-02 ผลการวเิุราะห์ SWOT ในเล่ิแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท (พ.ศ. 2560 

– 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA5.1-1-03 แผนกลยณทธ์ทางการเงิน ปทงบประิาภ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน

ปรับปรณง ภ สิงหาุิ 2561) 

IQA5.1-1-04 รายงานการประชณิอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 6/2561 เิืเอวันท่เ 26 

กันยายน 2561 

IQA5.1-1-05 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 2569 ลง

http://www.cls.ssru.ac.th/
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วันท่เ 27 กันยายน 2561 เรืเอง ขออนณิัติแผนยณทธศาสตร์ ระยะ 5 ปท (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปทการศึกษา ๒๕๖๑ และประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 จากท่านอธิการบด่ 

IQA5.1-1-06 เอกสารุ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่างอธิการบด่กับุภบด่ 

IQA5.1-1-07 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-1-08 รายงานผลการปฏิบัติราชการตาิุ ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ด าเนินการวิเุราะห์ข้อิูลทางการเงินท่เประกอบไปด้วยต้นทณนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนุ่าใช้จ่ายเพืเอพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บณุลากร  การจัดการเร่ยน

การสอน อย่างต่อเนืเอง เพืเอวิ เุราะห์ุวาิุณ้ิุ่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิาาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัภฑติ และโอกาสในการแขง่ขัน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดท าต้นทณนต่อหน่วยผลผลิต เพืเอ

ใช้เปนนข้อิูลสารสนเทศผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารทณกระดับใช้วัดผลสัิฤทธิ์ของ

การด าเนินงาน และท าให้ทราบต้นทณนต่อหน่วยผลผลิตในรอบปทท่เผ่านิา สาิารถน า

ข้อิูลท่เได้ไปพิจารภาปรับปรณงกระบวนการเพิเิประสิทธิาาพในการท างาน หรือ

กิจกรริในการปฏิบัติงานเพืเอลดกิจกรริท่เไิ่ก่อให้เกิดุณภุ่า โดยิ่การด าเนินงาน

ดังน่้ 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งบณุลากรเข้าร่วิอบริการุ านวภุ่า 

FTES และการุ านวภต้นทณนต่อหน่วย กับกองนโยบายและแผน ิหาวิทยาลัยราชาัฏ

สวนสณนันทา วันท่เ 14 ิ่นาุิ 2562 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดท าุ าสัเงแต่งตั้งุภะกรริการการจัดท า

ต้นทณนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน ประจ าปทงบประิาภ 2561 

3.  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การรายงานผลการุ านวภต้นทณนต่อ

หน่วยของทณกหลักสูตร ท่เประกอบด้วยสัดส่วนุ่าใช้จ่ายเพืเอพัฒนานักศึกษา อาจารย์

บณุลากร การจัดการเร่ยนการสอน และได้ผ่านการพิจารภาเห็นชอบจาก

ุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 4/2562 วันท่เ 9 กรกฎาุิ 2562 โดย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ท าการวิเุราะห์ุวาิุณ้ิุ่าของหลักสูตร ท่เ

จัดการเร่ยนการสอนในระดับปรญิญาตรแ่ละระดับบัภฑติศึกษา ประจ าปทงบประิาภ 

พ.ศ. 2561 ทั้งหิด 5 หลักสูตร จ าแนกเปนนระดับปรญิญาตร ่จ านวน 3 หลักสูตร และ 

ระดับบัภฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ต้นทณนรวิในการผลิตบัภฑิตของวิทยาลัย

เท่ากับ 109,413,676.38 บาท ิ่นักศึกษาทั้งสิน้ 3,385 ุน โดยิ่ต้นทณนต่อหน่วย (ุน) 
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32,323.09 บาท ิ่จ านวนนักศึกษาเต็ิเวลา (FTES) 3,149.37 และิ่ต้นทณนต่อหน่วย 

(FTES) 34,741.45 บาท เิืเอพิจารภาเปนนรายหลักสตูรโดยเปร่ยบเท่ยบต้นทณนต่อหน่วย 

(FTES) ซึเงเปนนาาระงานจรงิของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรท่เิ่ต้นทณนต่อหน่วยิากท่เสณด

ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ป.เอก) 

(208,470.65) รองลงิาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ป.โท) 

(152,584.24 บาท) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (83 ,454.41 

บาท) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (34,249.01 บาท) และสาขาวิชาการจัดการซัพ

พลายเชนธณรกิจ (31,132.78 บาท) 

เิืเอพิจารภาถึงุวาิุณ้ิุ่าของการผลิตบัภฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน จ านวน 5 หลักสูตร 5 สาขาวิชา โดยใชุ้วาิสัิพันธ์ของก าไร (profit) 

ต้นทณน (cost) ปริิาภ (quantity) และรายรับ (revenue) ในาาพรวิจณดุณ้ิทณนของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เได้จากการุ านวภต้องิ่นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 

2,136 ุน แต่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนิ่นักศึกษาจริง จ านวน 3,385 ุน 

ซึเงิากกว่าจ านวนนักศึกษา ภ จณดุณ้ิทณน 1,249 ุน ุิดเปนนร้อยละ 58.47 ถือ

าาพรวิิุ่วาิุณ้ิ ุา่ต่อการบรหิารจัดการหลักสูตร  

รายการหลักฐาน IQA5.1-2-01 หนังสือตอบรับเข้ารว่ิการอบริการ  ุานวภต้นทณนต่อหน่วย 

IQA5.1-2-02 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ท่เ 87/2562 ลงนาิเิืเอวันท่เ 4 

กณิาาพันธ์ 2562 เรืเอง แต่งตั้งุภะกรริการจัดท าบัญช่ต้นทณนต่อหน่วยผลผลิต 

ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2561 

IQA5.1-2-03 รายงานการวิเุราะห์ขอ้ิูลทางการเงิน ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ.2561 

IQA5.1-2-04 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ  2244.3 ลงวันท่เ 

5 สิงหาุิ 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 4/2562 

(วาระท่เ 5.1) การพิจารภาใหุ้วาิเห็นชอบรายงานผลการุ านวภต้นทณนต่อหน่วย 

และการวเิุราะห์จณดุณ้ิ ทณนของสาขาวิชา เิืเอการประชณิวันท่เ 9 กรกฎาุิ 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ด าเนินงานตาิแผนบริหารุวาิเส่เยง ท่เเปนนผลจากการวิเุราะห์และระบณปัจจัย

เส่เยงท่เเกิดจากปัจจัยาายนอก หรือปัจจัยท่เไิ่สาิารถุวบุณิได้ท่เส่งผลต่อการ

ด าเนินงานตาิพันธกจิของุภะและให้ระดับุวาิเส่เยงลดลงจากเดิิ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้ิ่การจัดท าแผนบริหารุวาิเส่เยง และ

แผนการุวบ ณุิาายใน ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 เพืเอให้ผลการด าเนินงานของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปนนไปตาิเป้าประสงุ์และเป้าหิายตาิ

ยณทธศาสตร์ท่เวางไว้ ิ่ระบบในการติดตาิตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารุวาิ

เส่เยงและเฝ้าระวังุวาิเส่เยงใหิ่ท่เอาจเกิดขึ้น  และเพืเอให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ

เข้าใจถงึุวาิเส่เยงด้านต่างๆ ท่เจะเกดิขึน้ และสาิารถหาวิธ่การจัดการกับุวาิเส่เยง
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เพืเอป้องกันหรือลดุวาิเส่เยงให้อยู่ระดับท่เยอิรับได้ และเพืเอให้เกิดุวาิิัเนใจว่า

การด าเนินงานจะบรรลณผลส าเร็จตาิวัตถณประสงุท์่เวางไว้ โดยน าปัญหาและอณปสรรุ

ของการด าเนินการตาิโุรงการ ซึเงสัญญาภบ่งช่้อันจะน าไปสูุ่วาิเส่เยงท่เโุรงการ

ไิ่ประสบุวาิส าเร็จ ดูทั้งปัจจัยาายใน และปัจจัยาายนอกเปนนส่วนประกอบในการ

ด าเนินการวิเุราะห์  

1. วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้วเิุราะห์ุวาิเส่เยง ประจ าปทงบประิาภ 

พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก ่ 

1) ุวาิเส่เยงด้านกลยณทธ์  

2) ุวาิเส่เยงด้านการปฏิบัติงาน  

3) ุวาิเส่เยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประิาภ ระบบเทุโนโลย่สารสนเทศ 

อาุารสถานท่เ)   

4) ุวาิเส่เยงด้านนโยบาย กฎหิาย ระเบ่ยบ ข้อบังุับ  

และ 5) ด้านการปฏิบัติงานท่เอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน  

โดยผลการประเิินิุ่วาิเส่เยงท่เต้องน าิาบริหารจัดการุวาิเส่เยง จ านวน 3 

ุวาิเส่เยง ได้แก ่ 

1. ด้านกลยณทธ์ การเปล่เยนแปลงของสาาพแวดล้อิาายนอกิ่ผลต่อการก าหนด

ยณทธศาสตรแ์ละกลยณทธ์ท่เไิ่ตอบสนอง สถานะของุวาิเส่เยงกอ่นการุวบ ณุิ ุะแนน

ุวาิเส่เยง 16 อยู่ในระดับุวาิเส่เยงสูง ซึเงจากการบริหารุวาิเส่เยง การด าเนินงาน

ของวิทยาลัยฯ ได้ิ่การวิเุราะห์สาาพแวดล้อิาายในและาายนอกองุ์กรเพืเอทราบ

ถงึจณดแข็ง จณดอ่อน โอกาส และาัยุณกุาิของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดย

ใช้หลักการวิเุราะห์ SWOT (SWOT Analysis) จากประเด็นปัจจัยท่เิ่ผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สรณปปัจจัยแต่ละด้าน ผลการ

วิเุราะห์ต าแหน่งยณทธศาสตรข์องวิทยาลัยฯให้สอดุล้องกับิหาวิทยาลัยราชาัฏสวน

สณนันทา ท าใหุ้วาิเส่เยงลดลง ุะแนนุวาิเส่เยง 9 อยู่ในระดับุวาิเส่เยงปานกลาง 

2. ด้านการปฏิบัติงาน จ านวนนักศึกษาไิ่เปนนไปตาิแผนรับท่เประิาภการไว้

สถานะของุวาิเส่เยงก่อนการุวบุณิ ุะแนนุวาิเส่เยง 15 อยู่ในระดับุวาิเส่เย ง

สูง ซึเงจากการบริหารุวาิเส่เยง การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้ิ่การวิเุราะห์

สาเหตณของจ านวนนักศึกษาท่เไิ่เปนนไปตาิแผนรับนักศึกษาอาจเปนนเพราะเกิดจาการ

ประชาสัิพันธ์ไิ่ทัเวถึง ดังนั้นวิทยาลัยจึงวางแผนการประชาสัิพันธ์ใหุ้ลอบุณิทณก

าาุของประเทศไทย เช่น การแนะแนวนักเร่ยนิัธยิศึกษาปทท่เ 6 การสร้างเุรือข่าย

กับุรูแนะแนว การสร้างเุรือข่ายกับสถานประกอบการ และการเพิเิช่องทาง

ประชาสัิพันธ์ผ่านสืเอออนไลน์ ได้แก่ Facebook, www.cls.ac.th, Line, โปร์เตอร์, 

ใบปลิว, รวิถึงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเร่ยนการสอนให้ทันสิัยสาิารถ
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แข่งขันกับุู่แข่งขันได้ จึงท าใหุ้วาิเส่เยงลดลง ุะแนนุวาิเส่เยง 6 อยู่ในระดับุวาิ

เส่เยงปานกลาง 

3. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประิาภ ระบบเทุโนโลย่สารสนเทศ อาุาร

สถานท่เ) การเกิดอัุุ่าัย  สถานะของุวาิเส่เยงก่อนการุวบุณิ ุะแนนุวาิเส่เยง 

15 อยู่ในระดับุวาิเส่เยงสูง ซึเงจากการบริหารุวาิเส่เยง การด าเนินงานของ

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรริอบริอัุุ่าัยให้กลับบณุลากร นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพืเอ

เตร่ยิุวาิพร้อิหากเกิดสถานการภ์จริง จึงท าใหุ้วาิเส่เยงลดลง ุะแนนุวาิ

เส่เยง 9 อยู่ในระดับุวาิเส่เยงปานกลาง 

โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การสืเอสารแผนบริหารุวาิเส่เยง 

ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 ให้บณุลากรในหน่วยงานรับทราบ และเผยแพร่ข้อิูล

ลงในเว็บไซต์วทิยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th 

รวิทั้ง วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่รายงานผลการด าเนนิงานตาิแผน

บรหิารุวาิเส่เยง ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ.2562 ให้กับกองนโยบายและแผน ทณก

ไตริาส 

จากการด าเนินงานบริหารุวาิเส่เยง ทั้ง 3 ด้านของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน พบว่า ุวาิเส่เยงแต่ละด้านได้ลดลง 

รายการหลักฐาน IQA5.1-3-01 เล่ิแผนบริหารุวาิเส่เยงและแผนการุวบุณิาายในประจ า ปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 

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

IQA5.1-3-03 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนบริหารุวาิเส่เยง ไตริาส 1 (รอบ 

3 เดือน) 

IQA5.1-3-04 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนบริหารุวาิเส่เยง ไตริาส 2 (รอบ 

6 เดือน)  

IQA5.1-3-05 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนบริหารุวาิเส่เยง ไตริาส 3 (รอบ 

9 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรริาาิบาลอย่างุรบถ้วนทั้ง 10 ประการท่เอธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้หลักธรริาาิบาล 10 ประการ 

เปนนหลักบริหารจัดการตาินโยบายท่เก าหนด โดยิ่ตัวอย่างผลการด าเนินงานดังน่้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ได้รับการถ่ายทอดตัวช่้วัดการปฏิบัติราชการจากระดับิหาวิทยาลัยสู่ระดับ

วิทยาลัย จากนั้นด าเนินการถ่ายทอดสู่รายบณุุล โดยวิทยาลัยได้รับการถ่ายทอด

ตัวช่้วัดการปฏิบัติราชการ ิ่จ านวนตัวช่้วัดทั้งหิด 46 ตัวช่้วัด าายใต้ประเด็น

http://www.cls.ssru.ac.th/
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ยณทธศาสตร ์ทั้ง 4 ยณทธศาสตร์ ประจ าปทงบประิาภ 2562 และิ่การจัดท าุ ารับรอง

การปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบด่กับุภบด่ ระหว่างุภบด่สู่รายบณุุล  

โดยวิทยาลัยิ่การด าเนินการรายงานุวาิก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตาิุ า

รับรองการปฏิบัติราชการตาิตัวช่ว้ัดท่เได้รับิอบหิาย และด าเนินการติดตาิผลการ

ปฏิบัติราชการ พร้อิทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และรายงานผลต่อหน่วยงาน

เจ้าาาพิหาวิทยาลัย ประจ าทณกเดือน เพืเอเปนนการก ากับติดตาิและผลักดันการ

ปฏิบัติราชการให้บรรลณเป้าหิาย ซึเงจากการด าเนินงานและการก ากับติดตาิ 

ผู้บริหารของวิทยาลัยิ่การน าผลท่เได้จากการประเิินิาปรับปรณงการท างานให้ด่ขึ้น

อย่างต่อเน่เอง ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ิ่ผลรายงานุวาิก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือนตณลาุิ 2562 – เดือน

ิิถณนายน 2562)  พบว่า รายงานุวาิก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตาิุ ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงานาาพรวิเท่ากับ 3.3173 อยู่ในระดับด่ 

2. หลักประสิทธิาาพ (Efficiency) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ใหุ้วาิส าุัญในการบริหารจัดการเพืเอประหยัดต้นทณน แรงงาน และตอบสนองต่อ

ุวาิต้องการของผู้รับบรกิารและผู้ิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยของวิทยาลัย พรอ้ิทั้งด าเนินงาน

ตาินโยบายิหาวิทยาลัย โดยน าระบบสารสนเทศิาใช้เพืเอการบริหารจัดการ อาทิ

เช่น ระบบ e-office, ระบบ ERP และ E-mail ส าหรับบณุลากริหาวิทยาลัย เพืเอุวาิ

รวดเร็วุล่องตัวและการลดการใช้งานกระดาษ นอกจากน่้วิทยาลัยยังิ่จณดให้บริการ 

แบบ One Stop Service โดยเปนนจณดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจณดเด่ยว เพืเอเปนนการ

สรา้งุวาิพึงพอใจให้กับผู้รับบรกิาร เปนนต้น 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดตั้งศูนย์การเร่ยนรู้ห้องปฏิบัติการด้าน 

โลจิสติกส์ เพืเอเปนนแหล่งเรย่นรูใ้ห้กับอาจารย์ บณุลากร นักศึกษา และบณุุลทัเวไป เข้า

ิาศึกษาเร่ยนรู้กระบวนการงานด้านโลจิสติกส์ เพืเอให้ทณกสาขาได้เข้าใช้ในการฝึก

ปฏิบัติ เพืเอเปนนการพัฒนาิาตรฐานฝทิือแรงงานด้านโลจิสติกส์ รวิทั้งวิทยาลัยได้

รวิกับกริพัฒนาฝทิือแรงงานเปิดเปนนศูนย์ทดสอบิาตรฐานฝทิือแรงงานด้าน 

โลจิสติกส์ เพืเอให้นักศึกษาและบณุุลทัเวไปได้เข้าสิัุรสอบ เพืเอพัฒนาฝทิือแรงงาน 

ให้ิุ่วาิรู้ ุวาิสาิารถ และทักษะฝทิือท่เสูงขึ้น  ซึเงนักศึกษาและบณุุลทัเวไป

สาิารถน าใบประกาศผ่านการทดสอบิาตรฐานฝทิือแรงงานแห่งชาติไปยืเนเพืเอสิัุร

เข้าท างานในสถานประกอบการภ์ได้ 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ิ่ระบบการจัดการข้อร้องเร่ยน ข้อเสนอ / ข้อุิดเห็น / ุ าชิเชย โดย

ด าเนินการตั้งจณดให้บริการรับขอ้ร้องเร่ยน เพืเอเปิดรับข้อรอ้งเร่ยนและข้อเสนอแนะจาก

นักศึกษาหรือผู้ิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย เพืเอน าข้อร้องและข้อเสนอแนะิาเข้ากระบวนการ
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การจัดการข้อร้องเร่ยนตาิุู่ิือกระบวนการการจัดการข้อร้องเร่ยน ข้อเสนอแนะ 

ข้อุิดเห็นและุ าชิเชยของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวิทั้งได้ิ่การ

ส ารวจุวาิเชืเอิัเนของบณุลากรต่อระบบบริหารจัดการตาิหลักธรริาาิบาล และน า

ผลิาปรับปรณงและพัฒนาเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของบณุลากรซึเงเปนนผู้ิ่ส่วนได้

ส่วนเส่ย โดยน าข้อิูลุาดหวังและุวาิต้องการิาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

เพืเอก าหนดแผนให้สอดรับกับุวาิต้องการของผู้รับบริการและผู้ิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย 

เปนนต้น  

4. หลักาาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ได้ิ่การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบณุลากรและแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา เพืเอเปนนการพัฒนาและเพิเิศักยาาพให้กับบณุลากร

และนักศึกษาให้ิุ่วาิสาิารถเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของสังุิและไิ่ให้ส่งผล

กระทบต่อสังุิ และนักศึกษายังตอบสนองุวาิต้องการของสถานประกอบการภ์ใน

การเขา้รับท างานต่อไป 

นอกจากน่้วิทยาลัยยังิ่กิจกรริท่เิุ่วาิรับผิดชอบต่อสังุิ โดยการให้บริการ

วิชาการกับชณิชน ท้องถิเน โดยิ่แหล่งเร่ยนรู้ ภ ศูนย์การห้องปฏิบัติการด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ ภ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวน

สณนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ เพืเอเปนนให้บริการทางวิชาการแกส่ังุิ 

5. หลักุวาิโปรง่ใส (Transparency) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ิ่หลักการบริหารงานและิ่การด าเนินงานด้วยุวาิโปร่งใส โดยิ่ระบบกลไกท่เ

เอื้อต่อการท างานและสาิารถตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อิูลให้ทณกุนหรือผู้ท่เ

เก่เยวข้องทราบ อาทิเช่น เว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การ

เผยแพร่การด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพืเอเปนนการเปิดเผยข้อิูลต่อ

สาธารภะ และก าหนดให้ิก่ารรายงานทางการเงินของวิทยาลยัตอ่ผู้บรหิารทราบ โดย

การน ารายงานทางการเงินน าเสนอต่อท่เประชณิุภะกรริการอ านวยการวทิยาลัย  

6. หลักการิ่ส่วนรว่ิ (Participation) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ได้เปิดโอกาศและิ่การส่งเสริิให้บณุลากรทณกระดับ ได้ิ่โอกาสเข้าร่วิในการ

รับรู้ เร่ยนรู้ ท าุวาิเข้าใจร่วิแสดงทัศนะ ร่วิเสนอปัญหาหรือประเด็นงานส าุัญ

ร่วิการแก้ไขปัญหา ร่วิกระบวนการตัดสินใจ และร่วิสร้างหรือเสนอแนะ

กระบวนการพัฒนา เช่น ในท่เประชณิของบณุลากรประจ าวิทยาลัยผู้บริหารเปิดโอกาส

ให้บณุลากรทณกท่านิ่ส่วนร่วิสาิารถแสดงุวาิุิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทาง

การด าเนินงานต่างๆ ได้ เพืเอให้การด าเนินงานของวิทยาลัยสาิารถด าเนินงานได้

บรรลณตาิเป้าหิายและเปนนไปด้วยุวาิเร่ยบร้อย 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์
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และซัพพลายเชน ิ่การกระจายอ านาจโดยการแต่งตั้งรองุภบด่ ประธานหลักสูตร 

หัวหน้าสาขาวิชาและแขนงวิชา เพืเอิอบหิายาารกิจตาิพันธกิจ โดยแบ่งตาิสาย

งานและาาระงานลงสู่ผูใ้ต้บังุับบัญชาและผู้ปฏิบัติการตาิล าดับขั้น ซึเงิ่การระบณเปนน

ลายลักษภอ์ักษรอย่างชัดเจน และเพืเอให้การด าเนินงานของวิทยาลัยิุ่วาิุล่องตัว

และเปนนไปตาิวัตถณประสงุ์และนโยบายท่เก าหนดไว้ วิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้ง

ุภะกรริการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพืเอเปนนกระจายอ านาจ

การบรหิารงานของวิทยาลัย 

8. หลักนิติธรริ (Rule of Law) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บรหิารงานตาิอ านาจของกฎหิาย กฎระเบ่ยบ ข้อบังุับ ในการบริหารราชการด้วย

ุวาิเปนนธรริ ไิ่เลือกปฏิบัติ และุ านึงถึงสิทธิเสร่าาพของผู้ิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดย

การบริหารงานตาิข้อบังุับิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ว่าด้วยการบริหารและ

การด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 เพืเอการด าเนินงาน

ตาิาารกิจ ุือ ผลิตบัภฑิต ส่งเสริิและสนับสนณนการวิจัย บริการวิชาการแก่ชณิชน

และสังุิ และท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

9. หลักุวาิเสิอาาุ (Equity) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

จัดระบบให้ิ่การบรกิาร ภ จณดให้บริการ One Stop Service ท่เชัดเจน เพืเอให้นักศึกษา

และผู้รับบริการสาิารถติดต่อสอบถาิได้ในจณดบริการเด่ยว โดยิ่บณุลากรของ

วิทยาลัยยินดุ่อยให้บริการทณกท่านท่เิาใช้บริการ รวิทั้งวิทยาลัยิ่โุรงการบริการ

วิชาการแก่สังุิ และศูนย์การเร่ยนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึเงิ่

วัตถณประสงุ์ในการให้บริการอย่างเท่าเท่ยิกันโดยไิ่ิ่การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง 

ถิเนก าเนิด เชือ้ชาติ าาษา เพศ อายณ สาาพทางกายหรอืสณขาาพ สถานะของบณุุล ฐาน

ทางเศรษฐกจิและสังุิ ุวาิเชืเอทางศาสนา การศึกษา และอืเนๆ 

10. หลักิณ่งเน้นฉันทาิติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการให้ิ่การุัดเลือกผู้แทนเพืเอด ารงต าแหน่งกรริการ

สาาวิชาการ โดยจัดท าบันทึกข้อุวาิแจ้งเว่ยนใหุ้ภาจารย์ของวิทยาลัยทณกท่าน

รับทราบ การเปดิรับสิัุรผู้แทนุภบด่ หรอื รองุภบด่ หรือ ุภาจารย์ประจ า เพืเอ

เปนนกรริการสาาวิชาการ จากนั้นประกาศรายชืเอผู้สิัุรกรริการสาาวิชาการ และ

ด าเนินการจัดให้ิ่การลงุะแนนเส่ยง เพืเอุัดเลือกผู้แทนุภบด่ หรือ รองุภบด่ 

หรือ ุภาจารย์ประจ า จากุะแนนเส่ยง เพืเอเปนนกรริการสาาวิชาการ  ประเาท

ผู้แทนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รายการหลักฐาน หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  

IQA5.1-4-01 ุู่ิ ือประเิินผลการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 
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หลักประสิทธภิาพ (Efficiency) 

IQA5.1-4-02 าาพระบบสารสนเทศเพืเอการบริหาร และจณดให้บริการ One Stop 

Service 

IQA5.1-4-03 บันทึกข้อตกลงุวาิรว่ิิือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝทิือแรงงานโล

จิสติกส์ ระหว่าง กริพัฒนาฝทิือแรงงาน สิาุิไทยโลจิสติกส์และการผลิต 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิหาวิทยาลัยเทุโนโลย่ราชิงุลตะวันออก 

ิหาวิทยาลัยบูรพา และิหาวิทยาลัยศร่ปทณิ 

IQA5.1-4-04 ใบอนณญาตด าเนินการทดสอบิาตรฐานฝทิือแรงงานแห่งชาติ 

IQA5.1-4-05 เอกสารตัวอย่างใบประกาศผ่านการทดสอบิาตรฐานฝทิือแรงงาน

แห่งชาติ 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

IQA5.1-4-06 ระบบการจัดการข้อรอ้งเร่ยน ข้อเสนอแนะ / ข้อุดิเห็น / ุ าชิเชย 

IQA5.1-4-07 ุู่ิือกระบวนการการจัดการข้อร้องเร่ยน ข้อเสนอ ข้อุิดเห็นและุ า

ชิเชย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-4-08 ประกาศิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา เรืเอง นโยบายการบริหาร

จัดการข้อรอ้งเร่ยน ข้อเสนอแนะ ข้อุดิเห็นและุ าชิเชย 

IQA5.1-4-09 รายงานผลการประเิินุวาิเชืเอิัเนของบณุลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตาิหลักธรริาาิบาล ิหาวิทยาลัยราชาักสวนสณนันทา ประจ าปทงบประิาภ 

พ.ศ. 2562 (รอบท่เ 1) 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

IQA5.1-4-10 แผนการบริหารทรัพยากรบณุุล ระยะ 5 ปท และแผนพัฒนาบณุลากร 

ระยะ 5 ปท ประจ าปทงบประิาภ 2562 

IQA5.1-4-11 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนานักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 

2561 

IQA5.1-4-12 าาพถา่ยห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์  

หลักความโปร่งใส (Transparency)  

IQA5.1-4-13 เว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-4-14 รายงานการประชณิุภะกรริการอ านวยการ วาระเรืเอง รายงานทาง

การเงินของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  

IQA5.1-4-15 รายงานการประชณิบณุลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
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IQA5.1-4-16 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 539/2562 เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการบรหิารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-4-17 โุรงสรา้งการบรหิารจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

IQA5.1-4-18 ข้อบังุับิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ว่าด้วยการบริหารและการ

ด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 

หลักความเสมอภาค (Equity)  

IQA5.1-4-19  าาพถา่ย ภ จณดให้บริการ One Stop Service 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

IQA5.1-4-20 าาพถ่ายการเลือกตั้ง ผู้แทนจากุภาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนเปนนกรริการสาาวิชาการ ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

IQA5.1-4-21 บันทึกวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช.1680 ลงวันท่เ 12 

ิิถณนายน 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายชืเอผู้แทนผู้บริหารเพืเอด ารงต าแหน่งกรริการสาา

วิชาการ ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ุน้หาแนวปฏิบัติท่เด่จากุวาิรูท้ั้งท่เิ่อยู่ในตัวบณุุล ทักษะของผู้ิ่ประสบการภ์

ตรง และแหล่งเรย่นรูอ้ืเน ๆ ตาิประเด็นุวาิรู้ อย่างน้อยุรอบุลณิพันธกิจด้านการ

ผลิตบัภฑิตและด้านการวจิัยจัดเก็บอย่างเปนนระบบโดยเผยแพร่ออกิาเปนนลายลักษภ์

อักษรและน าิาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินงานจัดการุวาิรู้อย่างต่อเนืเอง 

โดยได้ด าเนินการจัดการุวาิรู ้ดังน่้ 

1) เสนอแต่งตั้งุภะกรริการจัดการุวาิรู ้ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

2) ก าหนดองุ์ุ วาิรูท้่เจ าเปนนในการแลกเปล่เยนเร่ยนรู ้ท่เสอดุล้องกับยณทธศาสตร์

ของิหาวิทยาลัย และุรอบุลณิพันธกจิด้านการผลิตบัภฑติและด้านการวิจัย พร้อิ

ก าหนดตัวช่ว้ัดเพืเอวัดุวาิส าเร็จ 

3) จัดท าแผนการจัดการุวาิรู้ ประจ าปทงบประิาภ 2562 พร้อิเสนอผู้บริหาร

ลงนาิในแผนการจัดการุวาิรู ้จ านวน 3 แผน ุอื 

     - แผนท่เ 1 แนวทางการท าวิจัยในช้ันเร่ยนเพืเอพัฒนาุณภลักษภะบัภฑิตท่เพึง

ประสงุ์ 

     - แผนท่เ 2 การเขย่นข้อเสนอโุรงการวจิัยเพืเอให้ได้รับทณน 

     - แผนท่เ 3 การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึเงิหาวิทยาลัย โดยกอง

นโยบายและแผน เปนนหน่วยงานก ากับ ติดตาิ และขับเุลืเอนการด าเนินงานการ

จัดการุวาิรูใ้ห้กับกลณ่ิุวาิรู้ของบณุลากรสายสนับสนณน ซึเงบณุลากรสายสนับสนณน

ของวิทยาลัยจะเข้าร่วิกลณ่ิการด าเนินงานกับทางกองนโยบายและแผน และศูนย์
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การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ 

4) ประชณิช่้แจงแนวทางการด าเนินงานจัดการุวาิรู้ให้กับบณุลากราายใน

หน่วยงาน 

5) จัดตั้งกลณ่ิุวาิรูเ้พืเอแลกเปล่เยนเร่ยนรูแ้ละุ้นหาแบบปฏิบัติท่เด่ตาิองุ์ุวาิรู้

ท่เก าหนด 

6) ด าเนินการติดตาิและรายงานผลการด าเนินงานจัดการุวาิรู้ รอบ 3 เดือน  

รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน โดยการด าเนินงานการแลกเปล่เยนเร่ยนรู้ตาิ

กระบวนการท่เก าหนดไว้ในแผนการจัดการุวาิรูท้่เก าหนดไว้  

7) ด าเนินการแลกเปล่เยนเร่ยนรู้ตาิกระบวนการจัดการุวาิรู้ 6 ขั้นตอน และได้

องุ์ุ วาิรู ้ดังน่้ 

7.1  องุ์ุวาิรู้เรืเอง แนวทางการท าวิจัยในช้ันเร่ยนเพืเอพัฒนาุณภลักษภะ

บัภฑิตท่เพึงประสงุ์ ได้ด าเนินการถอดบทเร่ยนจากอาจารย์ ร่วิกันสกัดองุ์ุวาิรู้

ในาาพรวิของกลณ่ิ พร้อิทั้งน าองุ์ุวาิรู้ท่เได้ิาพัฒนาการเร่ยนการสอนท่เิ่

ประสิทธิาาพ เพืเอพัฒนาปรับปรณงุณภาาพการเร่ยนการสอน การพัฒนาปรับปรณง

หลักสูตรและนวัตกรริ เทุนิุการวัดและประเิินผล พัฒนาประสิทธิาาพการสอน

ของผู้สอน และพัฒนาเทุนิุการเร่ยนการสอน โดยกลณ่ิเป้าหิายขององุ์ุ วาิรู ุ้ือ 

บณุลากรสายวิชาการ 

7.2 องุ์ุวาิรู้ เรืเอง การเข่ยนข้อเสนอโุรงการวิจัยเพืเอให้ได้รับทณน ได้

ด าเนินการถอดบทเร่ยนจากอาจารย์ ร่วิกันสกัดองุ์ุวาิรู้ในาาพรวิของกลณ่ิ 

พรอ้ิทั้งน าองุ์ุ วาิรู้ท่เได้ิาพัฒนาการเข่ยนบทุวาิเพืเอเผยแพร่และต่พิิพ์ ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยกลณ่ิเป้าหิายขององุ์ุวาิรู้ ุือ บณุลากรสาย

วิชาการ 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-5-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 602.1/2561 เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการการจัดการุวาิรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปท

งบประิาภ 2562 

IQA 5.1-5-02 รายงานการประชณิุภะกรริการจัดการุวาิรู้ (วาระท่เเก่เยวกับการ

ก าหนดองุ์ุ วาิรู)้ 

IQA 5.1-5-03 แผนการจัดการุวาิรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปท

งบประิาภ 2562 

IQA 5.1-5-04 รายงานุวาิก้าวหน้าการด าเนินงานจัดการุวาิรู้ ประจ าปท

งบประิาภ 2562 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน 

IQA 5.1-5-05 รายงานสรณปผลการด าเนินงานการจัดการุวาิรู ้องุ์ุ วาิรูเ้รืเอง แนว

ทางการท าวิจัยในช้ันเรย่นเพืเอพัฒนาุณภลักษภะบัภฑิตท่เพงึประสงุ์ 
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IQA 5.1-5-06 รายงานสรณปผลการด าเนินงานการจัดการุวาิรู ้องุ์ุ วาิรูเ้รืเอง การ

เข่ยนข้อเสนอโุรงการวิจัยเพืเอให้ได้รับทณน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การก ากับติดตาิผลการด าเนินงานตาิแผนการบริหารและแผนพัฒนาบณุลากร

สายวิชาการและสายสนับสนณน 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบณุุลและ

แผนพัฒนาบณุลากรสายวิชาการและสายสนับสนณนวิชาการ รวิทั้งก ากับติดตาิให้ิ่

การด าเนินงานตาิแผน ดังน่้ 

1) เสนอแต่งตั้งุภะกรริการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบณุุลและแผนพัฒนา

บณุลากรสายวิชาการและสายสนับสนณนวิชาการ 

2) ุภะกรริการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบณุุลและแผนพัฒนาบณุลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนณนวิชาการได้ประชณิทบทวนและจัดท าแผนทรัพยากรบณุุล

และแผนพัฒนาบณุลากร  

3) ฝ่ายบณุุลเสนอแผนบริหารทรัพยากรบณุุลและแผนพัฒนาบณุลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนณนวิชาการ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ โดยน าเข้าท่เประชณิ

ุภะกรริการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ุรั้งท่เ 5/2560 เิืเอ

วันท่เ 26 กันยายน 2560 และได้รับการอนณิัติจากทา่นอธกิารบด่เิืเอวันท่เ 28 กันยายน 

2560 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้น าเผยแพร่แผนทรัพยากรบณุุลและ

แผนพัฒนาบณุลากรผ่านช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เพืเอให้

บณุลากรได้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ 

5) ฝ่ายบณุุล ได้ด าเนินงานตาิแผนบริหารทรัพยากรบณุุล และแผนพัฒนา

บณุลากร โดยได้จัดโุรงการอบริและพัฒนาให้กับบณุลากรของวิทยาลัยและซัพ

พลายเชน ดังน่้ 

1. จัดโุรงการอบริและการสร้างผลงานวิชาการเพืเอเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/

ช านาญการพเิศษของบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ระหว่างวันท่เ 13 ิ่นาุิ 2562 โดยิ่วัตถณประสงุ์ 1.เพืเอให้บณุลากรท่เเข้าอบริิ่

ุวาิรู ุ้วาิเข้าใจ ในระเบ่ยบ ประกาศ ข้อบังุับและแนว ทางการจัดท าเอกสารเพืเอ

เข้าสู่ต าแหน่งท่เสูงขึน้ 2. เพืเอสรา้งุวาิตระหนักในบทบาท หน้าท่เในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานและพัฒนาท่ิงาน ให้สาิารถท างานร่วิกับผู้อืเนได้อย่างิุ่วาิสณข และ

เกิดประโยชน์สูงสณด และ3. เพืเอพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งท่เสูงขึ้นของิหาวิทยาลัย 

ซึเงิ่ผูเ้ข้ารว่ิโุรงการ จ านวน 29 ุน 

2. โุรงการพัฒนาศักยาาพด้านาาษาอังกฤษของบณุลากร ระหว่างวันท่เ 10,17 

และ 24 ิิถณนายน 2562 โดยิ่วัตถณประสงุ์ 1. เพืเอสาิารถน าุวาิรูแ้ละทักษะการใช้
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าาษาอังกฤษไปสอบวัดุวาิรู้ในการท างานให้ประสิทธิาาพิากขึ้น 2. เพืเอพัฒนา

ุวาิสาิารถด้านการใช้ทักษะการอ่านและไวยากรภ์ของบณุลากร และ3.เพืเอพัฒนา

ุวาิสาิารถในการใช้าาษาอังกฤษในการท างาน ซึเงิ่จ านวนผู้เข้าร่วิโุรงการ 

จ านวน 84 ุน 

3. กิจกรริการสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของประกันกลณ่ิ AIA 

ให้กับบณุลากรของวิทยาลัยโดยิ่ผู้บริหารได้อธิบายและใหุ้วาิรู้ใหุ้วาิรู้เก่เยวกับ

สิทธิประโยชน์ท่เจะได้รับของประกันกลณ่ิ AIA  

   นอกจากน่้ วิทยาลัยได้สนับสนณนงบประิาภในการพัฒนาตนเองของบณุลากร

อย่างทัเวถึงทั้งสายวิชาการและสายสนับสนณนวิชาการ โดยสายวิชาการจะได้

งบประิาภในการพัฒนาตนเอง จ านวนเงินุนละ 10,000 บาท/ปท และสายสนับสนณน

วิชาการ จ านวนเงินุนละ 5,000 บาท/ปท 

6) ฝ่ายบณุุล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การติดตาิผลการด าเนินงาน

แผนบริหารทรัพยากรบณุุลและแผนพัฒนาบณุลากร ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2561 

พรอ้ิทั้งรายงานผลต่อผู้บรหิาร 

7) ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาบณุลาการ ประจ าปท

งบประิาภ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ต่อิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

ฝ่ายบณุุลได้ิ่การส ารวจอาจารย์ประจ าวิทยาลัย ท่เยังไิ่ิุ่ณภวณฒิการศึกษาใน

ระดับปรญิญาเอก โดยด าเนินการส ารวจแนวทางการพัฒนาของอาจารย์ท่เจะศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 14 ุน สาิารถสรณป

รายละเอ่ยด ดังน่้ 

- อาจารย์ท่เก าลังศึกษาต่อุณภวณฒิปริญญาเอกในต่างประเทศ จ านวน 2 ุน 

- อาจารย์ท่เก าลังศึกษาต่อุณภวณฒิปริญญาเอกในประเทศ จ านวน 12 ุน 

นอกจากน่้ วิทยาลัยยังส่งเสริิและผลักดันให้บณุลากรสายวิชาการ ท่เยังไิ่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วิโุรงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่เิหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

โดยปัจจณบันิ่อาจารย์ประจ าวิทยาลัยท่เอยู่ระหว่างกรริการพิจารภาผลงาน จ านวน 

6 ุน และอยู่ระหว่างการยืเนผลงาน จ านวน 17 ุน  

รายการหลักฐาน IQA5.1-6-01 เล่ิแผนพัฒนาบณุลากร ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA5.1-6-02 เล่ิแผนการบริหารทรัพยากรบณุุล ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA5.1-6-03 อ้างอิง IQA5.1-1-04 รายงานการประชณิอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 

6/2561 เิืเอวันท่เ 26 กันยายน 2561 

IQA5.1-6-04 อ้างอิง IQA5.1-1-05 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ท่เ ว.ล.ช. 2569 ลงวันท่เ 27 กันยายน 2561 เรืเอง ขออนณิัติแผนยณทธศาสตร ์

ระยะ 5 ปท (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปทการศึกษา 
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2561 และประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 จากท่านอธิการบด่ 

IQA5.1-6-05 ช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เผยแพร่แผน

ทรัพยากรบณุุลและแผนพัฒนาบณุลากร ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA5.1-6-06 รายงานผลการด าเนินงานโุรงการอบริและการสร้างผลงานวิชาการ

เพืเอเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษของบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-6-07 รายงานผลการด าเนินงานโุรงการพัฒนาศักยาาพด้านาาษาอังกฤษ

ของบณุลากร 

IQA5.1-6-8 รายงานสรณปบณุลากรสายวิชาการท่เ ได้รับการเพิเิพูนศักยาาพทาง

วิชาการในสาขาวิชาของตนเอง และบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการท่เได้รับการพัฒนา

ตาิสิรรถนะประจ าสายงาน ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

IQA5.1-6-9 รายงานการประชณิุภะกรริการบริหารงานวิทยาลัย ุรั้งท่เ 7/2562 

วันท่เ 30 กรกฎาุิ 2562  

IQA5.1-6-10 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงวันท่เ 11 

กรกฎาุิ 2562 เรืเองขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาบณุลากร 

ประจ าปทงบประิาภ 2562 รอบ 9 เดือน  

IQA5.1-6-11 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงวันท่เ  11 

กรกฎาุิ 2562 เรืเองขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนบริหารทรัพยากร

บณุุล ประจ าปทงบประิาภ 2562 รอบ 9 เดือน  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันุณภาาพการศึกษาาายในตาิระบบและกลไกท

เหิาะสิและสอดุล้องกับพันธกจิและพัฒนาการของุภะท่เได้ปรับให้การด าเนินงาน

ด้านการประกันุณภาาพเปนนส่วนหนึเงของการบรหิารงานุภะตาิปกติท่เประกอบด้วย 

การุวบ ณุิุณภาาพ การตรวจสอบุณภาาพ และการประเิินุณภาาพ 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินงานตาิระบบและกลไกการ

ประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 ตาิท่เิหาวิทยาลัยก าหนด 

และตาิเกภฑ์ิาตรฐานของสกอ. โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้

ด าเนินการ ดังน่้ 

การวางแผนและควมคุม 

1) ด าเนินการเสนอแต่งตั้งุภะกรริการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

2) เสนอก าหนดประกาศนโยบายการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 
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2561และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

4) ประชณิช่้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ให้กับ

บณุลากราายในวิทยาลัย เิืเอวันท่เ 8 ตณลาุิ 2561 และวันท่เ 13 พฤศจิกายน 2561 

เพืเอรับทราบระบบการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 

และิอบหิายตัวบ่งช่้ประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 ของ

วิทยาลัย 

5) จัดท าุู่ิือการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

6) ด าเนินงานกิจกรริตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 โดยการจัดกิจกรริ

ให้กับบณุลากรได้ิ่การด าเนินงานให้เปนนไปในทิศทางเด่ยวกัน เช่น 

    1. โุรงการสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน 

ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอวันศณกรท์่เ 5 เิษายน 2562 

    2. โุรงการอบริการเข่ยนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ. 7) ท่เ

เปนนรายงานการประเิินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปทการศึกษา 

2561 ระหว่างวันท่เ 16 – 17 พฤษาาุิ 2562 

    3. โุรงการเตร่ยิุวาิพร้อิการรับการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอวันศณกรท์่เ 24 พฤษาาุิ 2562 

การตรวจสอบคุณภาพ 

7) ติดตาิผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน าาุ

เร่ยนท่เ 1 และาาุเร่ยนท่เ 2 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

8) สรณปและรายงานผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปทการศึกษา 2561 ต่อุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยฯ 

การประเมินคุณภาพ 

9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการแต่งตั้งุภะกรริการตรวจ

ประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร และประสานรายชืเอผู้ตรวจประเิิน

ตาิท่เิหาวิทยาลัยก าหนด 

10) จัดท ารายงานการประเิินตนเอง พรอ้ิทั้งบันทึกลงในระบบ CHE QA Online ใน

ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

11) จัดตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร เิืเอวันท่เ 24 - 25 

และ 27 ิิถณนายน 2562 และระดับวิทยาลัย รับการตรวจประเิิน ในวันศณกร์ท่เ 23 
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สิงหาุิ 2562 

12) สรณปและน าผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร เสนอ

ุภะกรริการอ านวยการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เิืเอวันท่เ 9 กรกฎาุิ 

2562 

13) จัดท ารายงานประจ าปทท่เเปนนรายงานการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

ประจ าการศึกษา 2561 ระดับวิทยาลัย 

14) ส่งรายงานประจ าปทท่เเปนนรายงานประเิินุณภาาพการศึกษาาายในต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด (สกอ.) าายใน 120 วัน หลังสิน้สณดปทการศึกษา ในระบบ CHE QA Online 

รายการหลักฐาน IQA5.1-7-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 643.1เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.1-7-02 นโยบายการประกันุณภาาพการศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปท

การศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.1-7-04 รายงานการประชณิช่้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอวันท่เ 8 ตณลาุิ 2561 และวันท่เ 13 

พฤศจิกายน 2561  

IQA5.1-7-05 ุู่ิือประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

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

และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน าาุ

การศึกษาท่เ 1/2561 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-07 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 240 ลง

วันท่เ 22 ิกราุิ 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ประจ าาาุการศึกษาท่เ 1/2561 

IQA5.1-7-08 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 545.3 ลงวันท่เ 

22 กณิาาพันธ์ 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการวทิยาลัย ุรั้งท่เ 1/2562 

(วาระท่เ  5.2) การพิจารภาใหุ้วาิเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาิ

แผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การ

ประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าาาุ

การศึกษาท่เ 1/2561 เิืเอการประชณิวันท่เ 1 กณิาาพันธ์ 2562 

IQA5.1-7-09 รายงานผลการด าเนินโุรงการสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจการประกัน
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.1-7-10 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริการเข่ยนรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ. 7) ท่เ เปนนรายงานการประเิินตนเอง ( Self 

Assessment Report : SAR) ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.1-7-11 รายงานผลการด าเนินโุรงการเตร่ยิุวาิพร้อิการรับการตรวจ

ประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.1-7-12 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน าาุ

การศึกษาท่เ 2/2561 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-13 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 1575 ลง

วันท่เ 5 ิิถณนายน 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ประจ าาาุการศึกษาท่เ 2/2561 

IQA5.1-7-14 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 1570 ลงวันท่เ 4 

ิิถณนายน 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 3/2562 

(วาระท่เ 5.3) การพิจารภารายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ

(Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าาาุการศึกษาท่เ 2/2561 เิืเอการ

ประชณิวันท่เ 2 พฤษาาุิ 2562 

IQA5.1-7-15 ุ าสัเงิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ท่เ 1231/2562 เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 

2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-7-16 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ.7) ประจ าปทการศึกษา 

2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.1-7-17 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.1-7-18 ุ าสัเงิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ท่เ 2074/2562 เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.1-7-19 รายงานการประเิินตนเอง (SAR) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ประจ าปทการศึกษา 2561 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ุภบด่/รองุภบด่ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ/รองุภบด่ฝ่ายบริหาร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ/ฝ่ายบณุุล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   : ระบบก ากับการประกันุณภาาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปทการศกึษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 – 31 กรกฎาุิ 2562) 

 

อธิบายตัวบ่งช้ี 

บทบาทหน้าท่เของุภะในการก ากับการประกันุณภาาพการศกึษาระดับหลักสูตริ่การ         

ด าเนินการตั้งแต่การุวบุณิุณภาาพ การติดตาิตรวจสอบุณภาาพ และการพัฒนาุณภาาพการ

พัฒนา ตัวบ่งช่้และเกภฑ์การประเิินจะิณ่งไปท่เระบบการประกันุณภาาพการศึกษาิากกว่าการ

ประเิินุณภาาพ เพืเอให้สาิารถส่งเสริิ สนับสนณน ก ากับติดตาิ การด าเนินงานให้เปนนไปตาิท่เ

ก าหนดสะท้อนการจัดการศกึษาอย่างิุ่ ณภาาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ิ่การด าเนินการ 

1 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

2 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

3 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

4 ข้อ 

ิ่การด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ิ่ระบบและกลไกในการก า กับการด าเนินการประกันุณภาาพหลักสูตรให้เปนนไป

ตาิองุป์ระกอบการประกันุณภาาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ

ประกันุณภาาพ ระดับหลักสูตร โดยิ่การด าเนินการดังน่้ 

1) การวางระบบุณภาาพ 

- ประชณิุภะกรริการประจ าหลักสูตร เพืเอวางระบบการประกันุณภาาพ

การศึกษาาายในและก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช่้ของหลักสูตร 

2) การุวบ ณุิุณภาาพ 

- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- หลักสูตรด าเนินการตาิเกภฑ์ิาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งช่้การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร 

- วิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรริให้กับบณุลากรได้ิ่การด าเนินงานให้เปนนไปใน

ทิศทางเด่ยวกัน ในระดับหลักสูตร เชน่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

    1. โุรงการสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน 

ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอวันศณกรท์่เ 5 เิษายน 2562 

    2. โุรงการอบริการเข่ยนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ. 7) ท่เ

เปนนรายงานการประเิินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปทการศึกษา 

2561 ระหว่างวันท่เ 16 – 17 พฤษาาุิ 2562 

    3. โุรงการเตรย่ิุวาิพรอ้ิการรับการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอวันศณกรท์่เ 24 พฤษาาุิ 2562 

3) การติดตาิตรวจสอบุณภาาพ 

- ติดตาิผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์ิาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งช่้การประกัน

ุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร าาุเร่ยนท่เ 1/2561 และาาุเร่ยนท่เ 2/2561 

- รายงานผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์ิาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งช่้การประกัน

ุณภาาพการศึกษาาายใน ของหลักสูตร าาุเร่ยนท่เ  1/2561 เสนอต่อุภะกรริการ

อ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัย เิืเอวันท่เ 1 กณิาาพันธ์ 2562 ุรั้งท่เ 1/2562 วาระท่เ 5.1 

พิจารภาผลการด าเนินงานฯ าาุเร่ยนท่เ 1/2561 และาาุเร่ยนท่เ 2/2561 เสนอต่อ

ุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัย ในวันท่เ 21 พฤษาาุิ 2562  ุรั้งท่เ 

3/2562 วาระท่เ 5.3 พิจารภาผลการด าเนินงานฯ าาุเรย่นท่เ 2/2561 

- ปรับปรณงการด าเนินงานตาิขอ้เสนอแนะของุภะกรริการอ านวยการวทิยาลยั 

4) การประเิินุณภาาพ 

- สาขาด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ิุอ.7 าายใน 

60 วัน หลังสิน้สณดปทการศึกษา 

- รับการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร เิืเอวันท่เ 24 - 

25 และ 27 ิิถณนายน 2562 

5) การพัฒนาุณภาาพ 

- น าข้อเสนอแนะจากุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษา และผลการ

ประ เิินุณภาาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ิาจัดท าแผนพัฒนาุณภาาพ 

(Improvement Plan) ของหลักสูตร 

- น ารายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร และ

แผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร เสนอต่อุภะกรริการ

อ านวยการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-1-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 643.1 เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-1-02 นโยบายการประกันุณภาาพการศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
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IQA5.2-1-03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปท

การศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

IQA5.2-1-04 รายงานการประชณิช่้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอวันท่เ 8 ตณลาุิ 2561 และวันท่เ 13 

พฤศจิกายน 2561  

IQA5.1-2-05 ุู่ิือประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-1-06 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน าาุการศึกษา

ท่เ 1/2561  ระดับหลักสูตร 

IQA5.2-2-07 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 240 ลง

วันท่เ 22 ิกราุิ 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ประจ าาาุการศึกษาท่เ 1/2561 

IQA5.2-7-08 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 545.3 ลงวันท่เ 

22 กณิาาพันธ์ 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 1/2562 

(วาระท่เ 5.2) การพิจารภาใหุ้วาิเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าาาุการศึกษาท่เ 1/2561 

เิืเอการประชณิวันท่เ 1 กณิาาพันธ์ 2562 

IQA5.2-7-09 รายงานผลการด าเนินโุรงการสร้างุวาิรูุ้วาิเข้าใจการประกัน

ุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-7-10 รายงานผลการด าเนินโุรงการอบริการเข่ยนรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ. 7) ท่เ เปนนราย งานการประเิินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-7-11 รายงานผลการด าเนินโุรงการเตร่ยิุวาิพร้อิการรับการตรวจ

ประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-7-12 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) 

และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน าาุการศึกษา

ท่เ 2/2561 ระดับหลักสูตร  

IQA5.2-7-13 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ ว.ล.ช. 1575 ลง

วันท่เ 5 ิิถณนายน 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ
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การศึกษาาายใน ประจ าาาุการศึกษาท่เ 2/2561 

IQA5.2-7-14 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 1570 ลงวันท่เ 4 

ิิถณนายน 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัย ุรั้งท่เ 3/2562 

(วาระท่เ 5.3) การพิจารภารายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ

(Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าาาุการศึกษาท่เ 2/2561 เิืเอการ

ประชณิวันท่เ 2 พฤษาาุิ 2562 

IQA5.1-7-15 ุ าสัเงิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ท่เ 1231/2562 เรืเอง แต่งตั้ง

ุภะกรริการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 

2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-7-16 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ.7) ประจ าปทการศึกษา 

2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.1-7-17 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ิุ่ภะกรริการก ากับ ติดตาิการด าเนินงานให้เปนนไปตาิระบบท่เก าหนด  

ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาิให้กรริการประจ าุภะเพืเอพิจารภาทณกาาุ

การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แต่งตั้งุภะกรริการ เพืเอก ากับติดตาิการ

ด าเนินงานให้เปนนไปตาิระบบการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร 

รวิทั้ ง  ติดตาิการด าเนินและรายงานผลการด า เนินงานเสนอต่อท่เประชณิ

ุภะกรริการอ านวยการประจ าวิทยาลัย โดยาาุการศึกษาท่เ 1/2561 เสนอต่อ

ุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัย เิืเอวันท่เ 1 กณิาาพันธ์ 2562 ุรั้งท่เ 

1/2562 วาระท่เ 5.1 พิจารภาผลการด าเนินงานฯ าาุเรย่นท่เ 1/2561  

และาาุเร่ยนท่เ 2/2561 เสนอต่อุภะกรริการอ านวยการวทิยาลัยวิทยาลยั ในวันท่เ 

21 พฤษาาุิ 2562 ุรั้งท่เ 3/2562 วาระท่เ 5.3 พิจารภาผลการด าเนินงานฯ าาุ

เร่ยนท่เ 2/2561 

รายการหลักฐาน IQA5.2-2-01 อ้างอิง IQA5.2-1-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 

643.1 เรืเอง แต่งตั้งุภะกรริการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปท

การศึกษา 2561 

IQA5.2-2-02 อ้างอิง IQA5.2-1-06 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน าาุการศึกษาท่เ 1/2561  ระดับหลักสูตร 

IQA5.2-2-03 อ้างอิง IQA5.2-2-07 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
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เชน ท่เ ว.ล.ช. 240 ลงวันท่เ 22 ิกราุิ 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิ

เกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าาาุการศึกษาท่เ 1/2561 

IQA5.2-2-04 อ้างอิง IQA5.2-7-08 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ท่เ 545.3 ลงวันท่เ 22 กณิาาพันธ์ 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการ

วิทยาลัย ุรั้งท่เ 1/2562 (วาระท่เ 5.2) การพิจารภาใหุ้วาิเห็นชอบรายงานผลการ

ด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิ

เกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

ประจ าาาุการศึกษาท่เ 1/2561 เิืเอการประชณิวันท่เ 1 กณิาาพันธ์ 256 

IQA5.2-2-05 อ้างอิง IQA5.2-7-12 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนา

ุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑ์การประกันุณภาาพ

การศึกษาาายใน าาุการศึกษาท่เ 2/2561 ระดับหลักสูตร  

IQA5.2-2-06 อ้างอิง IQA5.2-7-13 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ท่เ  ว.ล.ช. 1575 ลงวันท่เ 5 ิิถณนายน 2562 เรืเอง ขอน าส่งรายงานผลการ

ด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิ

เกภฑ์การประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าาาุการศึกษาท่เ 2/2561 

IQA5.2-2-07 อ้างอิง IQA5.2-7-14 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ท่เ 1570 ลงวันท่เ 4 ิิถณนายน 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการ

วิทยาลัย ุรั้งท่เ 3/2562 (วาระท่เ 5.3) การพิจารภารายงานผลการด าเนินงานตาิ

แผนพัฒนาุณภาาพ(Improvement Plan) และผลการด าเนินงานตาิเกภฑก์ารประกัน

ุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจ าาาุการศึกษาท่เ 

2/2561 เิืเอการประชณิวันท่เ 2 พฤษาาุิ 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ิ่การจัดสรรทรัพยากรเพืเอสนับสนณนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาิ

องุป์ระกอบการประกันุณภาาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน จัดสรรทรัพยากรตาิาารกิจหลักเพืเอสนับสนณน

การด าเนินงานให้กับหลักสูตร ด าเนินงานเพืเอให้เกิดผลลัพธ์และส าเร็จบรรลณตาิ

เป้าหิายขององุป์ระกอบการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ดังน่้ 

1. ด้านการวจิัย ุอื วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนณนให้อาจารย์ประจ า

ด าเนินการจัดท างานวิจัย ในปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 ซึเงิ่งบประิาภทั้งาายในและ

าายนอก ได้รับการจัดสรรงบประิาภาายในสถาบัน เปนนงบประิาภแผ่นดิน จ านวน 

6,028,815 บาท  และงบประิาภเงินรายได้ จ านวน 992,600 บาท เปนนจ านวนเงิน

ทั้งสิ้น 7,021,415 บาท และได้รับการพิจารภาทณนจากแหล่งาายนอกสถาบัน จ านวน 

29,754,000 บาท รวิจ านวนเงินสนับสนณนงานวิจัยทั้งงบประิาภาายในและาายนอก 
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เปนนจ านวนเงินทั้งสิน้ 36,775,415 บาท ซึเงิ่จ านวนผลงานวิจัยทั้งสิน้ จ านวน 59 เรืเอง 

2. ด้านบรกิารวชิาการ ุอื วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สนับสนณนให้อาจารย์

ประจ าด าเนินการจัดท าโุรงการบริการวิชาการแก่สังุิตาิุวาิต้องการของชณิชน 

ในปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยิ่การด าเนินโุรงการบริการ

วิชาการ รวิทั้ง วิทยาลัยยังเปิดศูนย์การเร่ยนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพืเอเปนน

แหล่งเรย่นรูใ้ห้กับอาจารย์ บณุลากร นักศึกษา และบณุุลทัเวไปเข้าิาศึกษาเร่ยนรู้ 

3. ด้านการเร่ยนการสอน ุอื วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สนับสนณนส่งเสริิ

ให้อาจารย์ประจ าให้ิ่การพัฒนาตน ทั้งในด้านุณภวณฒิและต าแหน่งวิชาการ ซึเงในปท

การศึกษา 2561 ิ่อาจารย์ประจ าท่เก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 14 ุน 

และอาจารย์ประจ าท่เก าลังเสนอขอต าแหน่งวิชาการอยู่ระหว่างกรริการพิจารภา

ผลงาน จ านวน 6 ุน และอยู่ระหว่างการยืเนผลงาน จ านวน 17 ุน รวิทั้งวิทยาลัยโล

จิสติกส์และซัพพลายเชนยังิ่แผนการจัดการกิจกรริ/โุรงการท่เส่งเสริิ สนบัสนณนการ

พัฒนานักศึกษาตาิุณภลักษภะบัภฑิตตาิิาตรฐานผลการเร่ยนรู้ตาิกรอบ

ิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

4. ด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ ุือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเก่เยวกับกิจกรริ/โุรงการด้านท านณบ ารณงศิลปะและ

วัฒนธรริ จ านวน 5 โุรงการ เพืเอสนับสนณนให้อาจารย์ประจ า บณุลากร และ

นักศึกษา ได้เข้าร่วิกิจกรริเพืเอส่งเสริิให้ิ่ส่วนร่วิและสร้างุวาิสัิพันธ์อันด่ต่อ

กัน และการอนณรักษ์วัฒนธรริใหุ้งอยู่กับสังุิไทย 

รายการหลักฐาน IQA5.2-3-01 อ้างอิง IQA5.2-1-01 ุ าสัเงวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 

643.1 เรืเอง แต่งตั้งุภะกรริการประกันุณภาาพการศึกษาาายใน ประจ าปท

การศึกษา 2561 

IQA5.2-3-02 รายงานข้อิูลบณุลากรสายวิชาการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ข้อิูลจากกองบริหารงานบณุุล ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนณสนันทา ภ วันท่เ 31 

กรกฎาุิ 2562 

IQA5.2-3-03 าาพถา่ยการจัดสรรสถานท่เ สืเอการเร่ยนการสอน และสิเงสนับสนณนการ

เร่ยนรู้ 

IQA5.2-3-04 ตารางการจัดสรรงบประิาภทณนอดณหนณนการวิจัย ประจ าปทงบประิาภ 

พ.ศ. 2562 และตารางสรณปจ านวนผลงานวิจัยท่เน าเสนอระดับชาติและนานาชาติ ตาิ

ปทปฏิทิน พ.ศ. 2561 

IQA5.2-3-05 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-3-06 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรริพัฒนา



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  123 

รายงานผลการด าเนินงาน 

นักศึกษา ประจ าปทการศึกษา 2561 

IQA5.2-3-07 รายงานผลการด าเนินงานตาิแผนปฏิบัติการด้านการท านณบ ารณงศิลปะ

และวัฒนธรริ ประจ าปทการศึกษา 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ิ่การประเิินุณภาาพหลักสูตรตาิก าหนดเวลาทณกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเิินให้กรริการประจ าุภะเพืเอพิจารภา 

ผลการด าเนินงาน ในปทการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการตรวจ

ประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งุภะกรริการ

ตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2560 และ

ด าเนินการรับตรวจประเิิน ระหว่างวันท่เ 27 - 29 ิิถณนายน 2561 ซึเงฝ่ายประกัน

ุณภาาพได้รวบรวิผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปทการศึกษา 2560  พร้อิทั้งน าเสนอต่อท่เประชณิุภะกรริการอ านวยการ 

ุร้ังท่เ 5/2561  เิืเอวันท่เ 15 สิงหาุิ 2561 ในวาระพิจารภา 

ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้ิ่การตรวจ

ประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งุภะกรริการ

ตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 และ

ด าเนินการรับตรวจประเิิน ระหว่างวันท่เ 24 - 25 และ 27 ิิถณนายน 2562 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายประกันุณภาาพได้รวบรวิผลการ

ตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561  

พร้อิทั้งน าเสนอต่อท่เประชณิุภะกรริการอ านวยการ ุรั้งท่เ 4/2562 เิืเอวันท่เ 9 

กรกฎาุิ 2562 ในวาระพิจารภาผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

ระดับหลักสูตร ปทการศึกษา 2561 

รายการหลักฐาน IQA5.2-4-01 รายงานการประชณิุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ุร้ังท่เ 5/2561 เิืเอวันพณธท่เ 15 สิงหาุิ 2561 วาระท่เ 5.1 พิจารภาให้

ุวาิเห็นชอบผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปทการศึกษา 2560 

IQA5.2-4-02 อ้างอิง IQA5.1-7-15 ุ าสัเงิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ท่เ 

1231/2562 เรืเอง แต่งตั้งุภะกรริการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

IQA5.2-4-03 อ้างอิง IQA5.1-7-16 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ.7) 

ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-4-04 อ้างอิง IQA5.1-7-17 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-4-05 บันทึกข้อุวาิวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ท่เ 2244.4 ลงวันท่เ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

5 สิงหาุิ 2562 เรืเอง แจ้งิติุภะกรริการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ุร้ังท่เ 4/2562 (วาระท่เ 5.2) การพิจารภาใหุ้วาิเห็นชอบรายงานผลการ

ตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 เิืเอ

การประชณิวันท่เ 9 กรกฎาุิ 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเิินและข้อเสนอแนะจากกรริการประจ าุภะิาปรับปรณง

หลักสูตรให้ิ่ ณุภาาพด่ขึ้นอย่างต่อเนืเอง 

ผลการด าเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ผลการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2560 โดยทณกหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจาก

ุภะกรริการตรวจประเิินิาจัดท าแผนพัฒนาุณภาาพ ( Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 เพืเอยกระดับุณภาาพของหลักสูตร ปทการศึกษา 

2561 และิ่แนวทางท่เจะน าหลักสูตร เสนอต่อส านักงานุภะกรริการการอณดิศึกษา 

เพืเอด าเนินการเตร่ยิุวาิพร้อิในการเผยแพร่หลักสูตรท่เิุ่ณภาาพและิาตรฐาน

ตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ (Thai Qualifications Register : TOR) จึงส่งผลให้

การประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับหลักสูตร ปทการศึกษา 2561 ิ่ผลการ

ประเิินผ่านเกภฑ์การก ากับิาตรฐาน องุ์ประกอบท่เ 1 การก ากับิาตรฐาน ทณก

หลักสูตรและิุ่่าระดับุณภาาพระดับระดับด่ ดังน่้ 

หลักสูตร 
ผลประเมิน 

ปี 2560 

ผลประเมิน 

ปี 2561 

หลักสูตรบริหารธณ รกิจบัภฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 

3.67 3.86 

หลักสูตรบริหารธณ รกิจบัภฑิต  สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3.54 3.74 

หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ซัพพลายเชนธณรกิจ 

3.83 4.04 

หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3.73 4.04 

หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎ่บัภฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3.39 3.75 

ผลประเมินภาพรวม 3.63 3.89 

ทั้งน่้ ทณกหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากุภะกรริการตรวจประเิินิาจัดท า

แผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2562 

เพืเอยกระดับุณภาาพของหลักสูตร ให้เปนนไปตาิเป้าหิายท่เก าหนด ท่เจะน าเสนอต่อ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ส านักงานุภะกรริการการอณดิศึกษา เพืเอด าเนินการเตร่ยิุวาิพร้อิในการ

เผยแพร่หลักสูตรท่เิ่ ณุภาาพและิาตรฐานตาิกรอบิาตรฐานุณภวณฒิแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Register : TOR) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-01 อ้างอิง IQA5.2-1-16 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ิุอ.7) 

ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-5-02 อ้างอิง IQA5.2-1-17 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

IQA5.2-5-03 แผนพัฒนาุณภาาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจ าปท

การศึกษา 2562 จ านวน 5 หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ิ่ผลการประเิินุณภาาพทณกหลักสูตรผา่นองุป์ระกอบท่เ 1 การก ากับิาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดการเร่ยนการสอน 

ทั้งหิด 5 หลักสูตร โดยได้รับการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับ

หลักสูตร ในระหว่างวันท่เ 24 – 25 และ 27 ิิถณนายน 2562 ซึเงทณกหลักสูตริ่ผลการ

ประเิินผ่านองุป์ระกอบท่เ 1 การก ากับิาตรฐาน ทณกหลักสูตร และิ่ผลการประเิิน

ระดับุณภาาพ อยู่ในระดับด่ และระดับด่ิาก 

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 อ้างอิง IQA5.2-1-17 รายงานผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษา

าายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปทการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรลณ 

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองุภบด่ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การวางแผนยณทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการองุ์กร  

การประเิินผลและการุวบุณิ ท่เสอดุล้องตาินโยบาลของิหาวิทยาลัยราชาัฎสวนสณนันทา ท่เิณ่งเน้นการ

หลักการิ่ส่วนร่วิ (Participation) ซึเงเปนนเุรืเองิือส่วนหนึเงต่อการบริหารจัดการแบบธรริาาิบาล และเปนน

แนวปฏิบัติโดยทัเวกัน 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การ การจัดการุวาิรู้ท่เิ่แผนการจัดการุวาิรู้สู่ิืออาช่พและิ่

การด าเนินการจัดการุวาิรูอ้ย่างต่อเนืเองด้านแนวทางการท าวิจัยในช้ันเรย่นเพืเอพัฒนาุณภลักษภะบัภฑิตท่เ

พึงประสงุ ์ด้านการเขย่นข้อเสนอโุรงการวจิัยเพืเอให้ได้รับทณน และด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การพัฒนาส่งเสริิ สนับสนณน ให้บณุลากรของวิทยาลัยฯ ิุ่วาิรู ้

ุวาิสาิารถิากยิเงขึ้น โดยิณ่งเน้นการิ่ทักษะุวาิเช่เยวชาญโดยในส่วนบณุลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ 

ส่งเสริิผลักดันให้บณุลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  และสายสนับสนณน

วิชาการวทิยาลัยฯ ส่งเสริิ การสรา้งผลงานวิชาการเพืเอเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการและช านาญการพเิศษ 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการก ากับการประกันุณภาาพการศึกษา การ

สนับสนณนทรัพยากร การประเิินุณภาาพหลักสูตร การรายงานผลการประเิิน และน าผลการประเิินและ

ข้อเสนอแนะจากกรริการิาพัฒนาและปรับปรณงท าให้หลักสูตริ่ผลการประเิินผ่านทณกหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ิ่การุ้นหาแนวปฏิบัติท่เด่จากุวาิรู้ท่เอยู่ในตัวบณุุล ทักษะของผู้ิ่ประสบการภ์ตรงท่เุรอบุลณิตาิ  

พันธกจิ ิ่การสะท้อนผลอย่างชัดเจนและน าิาเน้นในการใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ิ่การส่งเสริิ สนับสนณน ให้บณุลากรทั้งวิทยาลัยฯ ในสายวิชาการและสายสนับสนณนวิชาการ ท าการศึกษา

ข้อิูลอย่างต่อเนืเองเพืเอพัฒนาศักยาาพของตนเองต่อการเปนนผู้น าสร้างชณิชนนักปฏิบัติการจัดการุวาิรู้ใน

การบูรภาการท่เิากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

-  
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ส่วนที่  4  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
  

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งช้่ 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวิ 

3.25 ุะแนน 19.43 3.89  3.89 

5  

ตัวบ่งช้่ 1.2 อาจารย์ประจ าุภะ

ท่เิุ่ณภวณฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 38 17*100 30.36*5 = 3.80 

 

 3.80 

56       40  

ตัวบ่งช้่ 1.3 อาจารย์ประจ าุภะ

ท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 5*100 8.93*5 = 0.74  0.74 

56 60  

ตัวบ่งช้่ 1.4 จ านวนนักศกึษาเต็ิ

เวลาเท่ยบเท่าตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 10 52.61 -25 

*100 

110.40  0.00 

25  

ตัวบ่งช้่ 1.5 การบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาตร่ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้่ 1.6 กิจกรรินักศึกษา

ระดับปริญญาตร่ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้่ 2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรุ์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้่ 2.2 เงินสนับสนณน

งานวจิัยและงานสร้างสรรุ ์

กลณ่ิินณษยฯ์ 

25,000 บาท 

36,775,415 681,026.20/25,000 

*5=136.20 

 5.00 

54  

ตัวบ่งช้่ 2.3 ผลงานวชิาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

กลณ่ิ ินณษย์ฯ 

รอ้ยละ 20 

53.80*100 96.07/20*5 

 = 24.02 

 5.00 

56  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งช้่ 3.1 การบริการวิชาการ

แก่สังุิ 

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 

ตัวบ่งช้่ 4.1 ระบบและกลไกการ

ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ 

6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งช่้ 5.1 การบริหารของุภะ

เพืเอการก ากับติดตาิผลลัพธ์

ตาิพันธกิจ กลณ่ิสถาบัน และ

เอกลักษภ์ของุภะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งช้่ 5.2 ระบบก ากับการ

ประกันุณภาาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 53.42 / 13 4.11 
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ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ต้องปรับปรณงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรณง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับด่ 

4.51 – 5.00 ระดับด่ิาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.51) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.89) 
3.07 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 การด าเนนิงานระดับด่ิาก 

รวม 13 4 7 2  

คะแนนเฉลี่ย 2.38 5.00 4.45 4.11 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 

การ

ด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

การ

ด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนินงาน

ระดับด ี
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ส่วนที่  5  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2561 
 

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 - ---ระดับปริญญาตร่ 1 1 1 - - 3 

3 - ---ระดับ ป.บัภฑิต - - - - - - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - - - 1 - 1 

5 - ---ระดับ ป.บัภฑิตขั้นสูง - - - - - - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก - - - - 1 1 

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตั้ง 

1 - - - - 1 

8 - ---ระดับปริญญาตร่ 1 - - - - 1 

9 - ---ระดับ ป.บัภฑิต - - - - - - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - - - - - - 

11 - ---ระดับ ป.บัภฑิตขั้นสูง - - - - - - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - - - - - - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

1,116 14 1,604 81 24 2,839 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจณบันท้ังหิด -

 ระดับปรญิญาตร่ 

1,116 14 1,604 - - 2,734 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจณบันท้ังหิด -

 ระดับ ป.บัภฑิต 

- - - - - - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจณบันท้ังหิด -

 ระดับปรญิญาโท 

- - - 81 - 81 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจณบันท้ังหิด -

 ระดับ ป.บัภฑิตขั้นสูง 

- - - - - - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจณบันท้ังหิด -

 ระดับปรญิญาเอก  

- - - - 24 24 
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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 

     56 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหิดท่เ

ปฏบัิติงานจรงิและลาศึกษาต่อ วณฒิปรญิญา

ตรห่รือเท่ยบเท่า  

     - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหิดท่เ

ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ วณฒิปรญิญา

โทหรอืเท่ยบเท่า 

     39 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหิดท่เ

ปฏบัิติงานจริงและลาศึกษาต่อ วณฒิปรญิญา

เอกหรือเท่ยบเทา่  

     17 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ 

     51 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่เไิ่ิ ต่ าแหน่ง

ทางวิชาการ) ท่เิ่วณฒิปรญิญาตร่ หรอืเท่ยบเท่า 

     - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่เไิ่ิ ต่ าแหน่ง

ทางวิชาการ) ท่เิ่วณฒิปรญิญาโท หรอืเท่ยบเท่า 

     39 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่เไิ่ิ ต่ าแหน่ง

ทางวิชาการ) ท่เิ่วณฒิปรญิญาเอก หรอื

เท่ยบเทา่ 

     12 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     5 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช้่วย

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาตร่ หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช้่วย

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาโท หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช้่วย

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาเอก หรอื

เท่ยบเทา่ 

     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 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     - 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาตร่ หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาโท หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาเอก หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

     - 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาตร่ หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ท่เิ่วณฒิปริญญาโท หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ท่เิ ว่ณฒิปริญญาเอก หรอื

เท่ยบเทา่ 

     - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตาม

วุฒิการศึกษา 

20 5 15 5 5 50 

40 - - --ระดับปริญญาตร่ 20 5 15 - - 40 

41 - - --ระดับ ป.บัภฑิต - - - - - - 

42 - - --ระดับปริญญาโท - - - 5 - 5 

43 - - --ระดับ ป.บัภฑิตขั้นสูง - - - - - - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก - - - - 5 5 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 - - 2 2 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 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่เไิ่ิ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

19 5 15 3 3 45 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่เิ่

ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

1 - - 2 2 5 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่เิ่

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

- - - - - - 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่เิ่

ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

- - - - - - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

48 4 31 27 27 137 

51 - - --บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการ

ฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในรายงานสืบเนืเองจาก

การประชณิวิชาการระดับชาติ 

8 - 10 1 1 20 

52 - - --บทบสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ในรายงาน

สบืเนืเองจากการประชณิวิชาการระดับ

นานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่เไิอ่ยู่ในฐานข้อิูล ตาิ

ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

การอณดิศึกษาว่าดว้ย หลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัดท า

เปนนประกาศให้ทราบเปนนการทัเวไป และแจง้

ให้ กพอ./กกอ.ทราบาายใน 30 วันนับแต่

วันท่เออกประกาศารฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์ใน

รายงานสืบเนืเองจากการประชณิวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่เไิอ่ยู่ในฐานข้อิูล ตาิ

ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

การอณดิศึกษาว่าดว้ย หลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

29 4 15 16 16 80 
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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 

สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัดท า

เปนนประกาศให้ทราบเปนนการทัเวไป และแจง้

ให้ กพอ./กกอ.ทราบาายใน 30 วันนับแต่

วันท่เออกประกาศ 

53 - - --ผลงานท่เได้รับการจดอนณสิทธิบัตร - - - - - - 

54 - - --บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการท่เ

ต่พิิพ์ในวารสารวิชาการท่เปรากฏใน

ฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ ท่เ 2 

1 - 3 6 6 16 

55 - - --บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการท่เ

ต่พิิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่เไิ่

อยู่ในฐานข้อิูล ตาิประกาศ ก.พ.อ.  

หรอืระเบ่ยบุภะกรริการการอณดิศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกภฑ์การพิจารภาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสาา

สถาบันอนณิัติและจัดท าเปนนประกาศให้ทราบ

เปนนการทัเวไป และแจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบ

าายใน 30 วันนับ แต่วันท่เออกประกาศ (ซึเง

ไิ่อยู่ใน Beall’s list) หรอืต่พิิพ์ในวารสาร 

วิชาการท่เปรากฏ ในฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ ท่เ 1 

4 - 2 2 2 10 

56 - - --บทุวาิวิจัยหรือบทุวาิวิชาการท่เ

ต่พิิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่เ

ปรากฏในฐานข้อิูลระดับนานาชาติตาิ

ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

การอณดิศึกษา ว่าด้วย หลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- - 1 2 2 5 

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

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังุิท่เได้รับการ

ประเินิผ่านเกภฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

- - - - - - 
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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 

59 - - --ผลงานวิจัยท่เหน่วยงานหรือองุ์กร

ระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ 

6 - - - - 6 

60 - - --ผลงานุน้พบพันธณ์พชื พันธณ์สัตว์ ท่เ

ุ้นพบใหิแ่ละไดร้ับการจดทะเบ่ยน 

- - - - - - 

61 - - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่เได้รับ

การประเินิผ่านเกภฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

- - - - - - 

62 - - --ต าราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่เผ่าน

การพิจารภาตาิหลักเกภฑ์การประเินิ

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไิไ่ด้น าิาขอรับการ

ประเินิต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - - - 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรุ์ท่เิ่การเผยแพร่

สูส่าธารภะในลักษภะใดลักษภะหนึเง หรอื

ผ่านสืเออิเลุทรอนิกส์ online 

- - - - - - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรุ์ท่เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- - - - - - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรุ์ท่เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรุ์ท่เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับุวาิร่วิิอืระหว่างประเทศ 

- - - - - - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรุ์ท่เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับาูิิาาุอาเซ่ยน 

- - - - - - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรุ์ท่เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

- - - - - - 

69 - - -จ านวนบทุวาิของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปรญิญาเอกท่เไดร้ับการอ้างองิใน

ฐานข้อิูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- - - - - - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 169 3 349 - - 521 

71 จ านวนบัภฑิตระดับปริญญาตร่ท่เตอบแบบ

ส ารวจเรืเองการิ่งานท าาายใน 1 ปท หลัง

ส าเร็จการศึกษา 

169 3 349 - - 521 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชพีอสิระ) 

146 3 317 - - 466 

73 จ านวนบัภฑิตระดับปริญญาตร่ท่เประกอบ

อาช่พอิสระ 

- - - - - 0 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรท่่เ

ิง่านท าก่อนเข้าศึกษา 

17 - 12 - - 29 

75 จ านวนบัภฑิตระดับปริญญาตร่ท่เิก่ิจการ

ของตนเองท่เิ่รายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 

- - - - - 0 

76 จ านวนบัภฑิตระดับปริญญาตร่ท่เศึกษาต่อ

ระดับบัภฑิตศึกษา 

1 - 5 - - 6 

77 จ านวนบัภฑิตระดับปริญญาตร่ท่เอณปสิบท - - 2 - - 2 

78 จ านวนบัภฑิตระดับปริญญาตร่ท่เเกภฑ์ทหาร - - - - - - 

79 เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตร่ท่เไดง้านท าหรือ

ประกอบอาช่พอิสระ (ุ่าเฉล่เย) 

14,240 15,667 15,613 - - 15,173 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 5) 

4.39 4.77 4.39 4.38 - 4.39 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

   20  20 

82 - ---จ านวนบทุวาิฉบับสิบูรภ์ท่เิ่การ

ต่พิิพ์ในลักษภะใดลักษภะหนึเง  

   -  - 

83 - ---จ านวนบทุวาิฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์

ในรายงานสบืเนืเองจากการประชณิวิชาการ

ระดับชาติ 

   3  3 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

84 - ---จ านวนบทุวาิฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์

ในรายงานสบืเนืเองจากการประชณิวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่เไิ่อยู่ในฐานข้อิูลตาิ

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

อณดิศึกษาว่าดว้ยหลักเกภฑ์การพิจารภา

วารสารทางวิชาการวา่ดว้ยหลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัท า

เปนนประกาศให้ทราบทัเวไปและแจ้ง ก.พ.อ./

กกอ. ทราบาายใน 30 วัน  นับแต่วันท่เออก

ประกาศ 

   11  11 

85 - ---ผลงานท่เได้รับการจดอนณสทิธิบัตร    -  - 

86 - ---จ านวนบทุวาิท่เต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการท่เปรากฏใน

ฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ ท่เ 2 

   6  6 

87 - ---จ านวนบทุวาิท่เต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่เไิอ่ยู่ใน

ฐานข้อิูลตาิประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบ่ยบ

ุภะกรริการอณดิศึกษาว่าดว้ยหลักเกภฑ์

การพิจารภาวารสารทางวิชาการว่าด้วย

หลักเกภฑ์การพิจารภาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติ

และจัท าเปนนประกาศให้ทราบทัเวไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบาายใน 30 วัน  นับ

แต่วันท่เออกประกาศ (ซึเงไิ่อยู่

ใน Beall's list) หรอืต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่เปรากฏใน

ฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ ท่เ 1 

   -  - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

88 - ---จ านวนบทุวาิท่เต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่เปรากฏอยู่

ในฐานข้อิูลระดับนานานชาติตาิ

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

อณดิศึกษาว่าดว้ยหลักเกภฑ์การพิจารภา

วารสารทางวิชาการวา่ดว้ยหลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

   -  - 

89 - ---ผลงานท่เได้รับการจดสทิธิบัตร    -  - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เิก่ารเผยแพร่

สูส่าธารภะในลักษภะใดลักษภะหนึเง หรอื

ผ่านสืเออิเลุทรอนิกส์ online 

   -  - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

   -  - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

   -  - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับุวาิร่วิิอืระหว่าง

ประเทศ 

   -  - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับาูิิาาุอาเซ่ยน 

   -  - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

   -  - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหิด (ปทการศึกษาท่เเปนนวงรอบประเินิ) 

   12  12 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

    

ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

98 - ---จ านวนบทุวาิฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์

ในรายงานสบืเนืเองจากการประชณิวิชาการ

ระดับชาติ  

    - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

99 - ---จ านวนบทุวาิฉบับสิบูรภ์ท่เต่พิิพ์

ในรายงานสบืเนืเองจากการประชณิวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติท่เไิอ่ยู่ในฐานข้อิูลตาิ

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

อณดิศึกษาว่าดว้ยหลักเกภฑ์การพิจารภา

วารสารทางวิชาการวา่ดว้ยหลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติและจัดท า

เปนนประกาศให้ทราบทัเวไปและแจ้ง ก.พ.อ./

กกอ. ทราบาายใน 30 วัน  นับแต่วันท่เออก

ประกาศ 

    

ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

100 - ---ผลงานท่เได้รับการจดอนณสทิธิบัตร     - 

101 - ---จ านวนบทุวาิท่เต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการท่เปรากฏใน

ฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ ท่เ 2 

    - 

102 - ---จ านวนบทุวาิท่เต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่เไิอ่ยู่ใน

ฐานข้อิูลตาิประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบ่ยบ

ุภะกรริการอณดิศึกษาว่าดว้ยหลักเกภฑ์

การพิจารภาวารสารทางวิชาการว่าดว้ย

หลักเกภฑ์การพิจารภาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสาาสถาบันอนณิัติ

และจัท าเปนนประกาศให้ทราบทัเวไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบาายใน 30 วัน  นับ

แต่วันท่เออกประกาศ (ซึเงไิ่อยู่

ใน Beall's list) หรอืต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่เปรากฏใน

ฐานข้อิูล TCI กลณ่ิ ท่เ 1 

 

    - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

103 - ---จ านวนบทุวาิท่เต่พิิพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่เปรากฏอยู่

ในฐานข้อิูลระดับนานานชาติตาิ

ประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบ่ยบุภะกรริการ

อณดิศึกษาว่าดว้ยหลักเกภฑ์การพิจารภา

วารสารทางวิชาการวา่ดว้ยหลักเกภฑ์การ

พิจารภาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

     - 

104 - ---ผลงานท่เได้รับการจดสทิธิบัตร      - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เิก่ารเผยแพร่

สูส่าธารภะในลักษภะใดลักษภะหนึเง หรอื

ผ่านสืเออิเลุทรอนิกส์ online 

     - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เไดร้ับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

    ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

- 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

    - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับุวาิร่วิิอืระหว่างประเทศ 

    - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับาูิิาาุอาเซ่ยน 

    - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรุท่์เได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

    - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ท้ังหิด (ปทการศึกษาท่เเปนนวงรอบประเินิ) 

    - 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 

(FTES) รวมทุกหลักสูตร 

     2,841.14 

113 - ---ระดับอนณปริญญา      - 

114 - ---ระดับปริญญาตร่      2,735.83 

115 - ---ระดับ ป.บัภฑิต      - 

116 - ---ระดับปริญญาโท      56.93 

117 - ---ระดับ ป.บัภฑิตขั้นสูง      - 

118 - ---ระดับปริญญาเอก      48.38 
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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 

119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

     7,021,415  

120 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

      -  

121 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ       -  

122 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     7,021,415  

123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

     29,754,000 

124 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

      -  

125 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ       -  

126 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     29,754,000 

127 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง 

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     54 

128 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

129 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

130 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     54 

131 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง 

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

     - 

132 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

133 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

134 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ      2 

136 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่  

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

137 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ       - 
138 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์  

     2 

139 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ      - 

140 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่   

     - 

141 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ        - 
142 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

     19 

144 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

145 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

146 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     19 

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 

 

     69 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

148 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

149 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

150 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     69 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร      - 

152 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

153 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

154 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

     10 

156 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

157 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

158 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     10 

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

     8 
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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 

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

160 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

161 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

162 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     8 

163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 

     2 

164 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

165 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

166 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     2 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร      - 

168 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

169 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

170 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

     - 

172 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวม

คณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และซัพ

พลายเชน 

173 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

174 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

     8 

176 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

177 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

178 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     8 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ

ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

     - 

180 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

181 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

182 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

     - 

184 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

185 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

186 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

     - 

188 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 
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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 

189 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

190 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

     - 

192 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

193 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

194 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 

     - 

196 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

197 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

198 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

     - 

200 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

201 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

202 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

     - 

204 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

205 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 
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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 

206 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

     - 

208 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

209 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

210 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

     - 

212 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทุโนโลย่ 

     - 

213 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ณขาาพ      - 

214 - ----กลณ่ิ สาขาวิชาินณษยศาสตรแ์ละ

สังุิศาสตร์ 

     - 
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ระดับหลักสูตร 
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สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2561 ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 

 

ผลการ

ด าเนินงานตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2560 

ผลการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2561 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา 2560 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส ์

ผ่าน 3.67 ระดับด่ 3.86 ระดับด่ 1. อาจารย์ผ่องใส สินธณสกณล  ประธานกรริการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนย่ ์พวงยาภ ่กรริการ 

3. อาจารย์บริสณทธ์ิ ผึเงผดณง  กรริการ  

4. นางสาวภัฐชานันท์ บณญโต เลขานณการ 

2. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 3.54 ระดับด่ 3.74 ระดับด่ 

3. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธณรกิจ 

ผ่าน 3.83 ระดับด่ 4.04 ระดับด่ิาก 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาิน กาญจนาทว่กูล  

   ประธานกรริการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย ์จันทร์อ่วิ กรริการ 

3. อาจารย์ ดร.เฉลิิพร เย็นเยือก  กรริการ 

4. นางสาวเกษรา ตร่ไพชยนต์ศักดิ์  เลขานณการ 

4. หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.73 ระดับด่ 4.04 ระดับด่ิาก 

5. หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎบั่ภฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.39 ระดับด่ 3.75 ระดับด่ 

ผลรวม ผ่าน 5 หลักสูตร 3.63 ระดับด ี 3.89 ระดับด ี คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้ 3.89 คะแนน 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปกีารศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานน่้ เปนนการสรณปผลการประเิินุณภาาพการศึกษาาายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์  

และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 ตาิกระบวนการในระบบประกันุณภาาพของิหาวิทยาลัย 

ราชาัฏสวนสณนันทา ซึเงด าเนินการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ของวิทยาลัยโลจิสติกส์ 

และซัพพลายเชน ในวันท่เ 23 สิงหาุิ 2562 โดยุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายในของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปทการศึกษา 2561 ได้ประเิินุณภาาพจากรายงานการประเิิน

ตนเอง (SAR) ตาิรอบปทการศึกษา 2561 (1 สิงหาุิ 2561 ถึง 31 กรกฎาุิ 2562) และได้รวบรวิข้อิูล

เพิเิเติิจากการสัิาาษภ์ ดังน่้ 1) ตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 6 ุน 2) ตัวแทนอาจารย์ จ านวน 6 ุน 3) 

ตัวแทนบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ จ านวน 5 ุน 4) ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 11 ุน 5) ตัวแทนศิษย์เก่า 

จ านวน 5 ุน 6) ตัวแทนผู้ใช้บัภฑิต 3 ุน 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินงานตาิระบบและกลไกการประกันุณภาาพ  

ุรบทั้ง 5 องุ์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช่้ โดยผลการประเิินตนเองตาิเกภฑ์ สกอ. ิุ่ะแนนเฉล่เย 4.11  

ไดุ้ณภาาพระดับด่ ส่วนผลการประเิินของุภะกรริการฯ ตาิเกภฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยน 4.11 ได้

คุณภาพระดับดี 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรณงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ต้องปรับปรณง 

2.51–3.50 ระดับพอใช ้

3.51–4.50 ระดับด่ 

4.51 – 5.00 ระดับด่ิาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 
1.2 , 1.3 , 1.4 

( 1.51 ) 

1.5 , 1.6 

( 5.00 ) 

1.1 

( 3.89 ) 
3.07 ระดับพอใช้ 

2 3 
2.2 

( 5.00 ) 

2.1 

( 5.00 ) 

2.3 

( 5.00 ) 
5.00 

ระดับด่ิาก 

3 1 
- 3.1 

( 5.00 ) 

- 
5.00 

ระดับด่ิาก 

4 1 
- 4.1 

( 5.00 ) 

- 
5.00 

ระดับด่ิาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

( 5.00 ) 

- 
5.00 

ระดับด่ิาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 2.38 5.00 4.45 
4.11 ระดับด ี

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ระดับดมีาก ระดับด ี
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

1. ลงนาิ................................................................................ประธานกรริการ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จันทรอ์่วิ) 

          

                                        

2. ลงนาิ................................................................................กรริการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา  หล่อตระกูล) 

        

                                              

3. ลงนาิ................................................................................กรริการ 

                 (อาจารย์วิเช่ยร  โสิวิาาต) 

 

 

 4. ลงนาิ...................................... ..........................................เลขานณการ 

            (นางสาวฝอยทอง  สาุรวรรภศักดิ์) 

 

 
5. ลงนาิ.......................................... .......... ............................เลขานณการ 

            (นางธนพร  แตงทับทิิ ) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 

หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

1.  หน้าปก 

 1.1 การระบณชืเอของุภะวิชาหรอืหน่วยงานเทย่บเท่า ท่เรายงานผลการ

ประเิินตนเอง 

   

 1.2 การระบณช่วงวันเวลาท่เรายงาน    

 1.3 การระบณ วัน เดอืน ปท ท่เจดัท ารายงาน    

2.  ค าน า 

 2.1 การระบณวัตถณประสงุใ์นการประเิิน    

 2.2 การระบณองุป์ระกอบและตัวบ่งช่้ท่เรายงาน    

 2.3 การระบณช่วงเวลาท่เรายงาน    

3.  สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง    

 3.2 ุวาิสอดุลอ้งของหัวขอ้กับเนื้อหาาายใน    

4.  ส่วนที่  1  บริบทของหนว่ยงาน 

 4.1 ชืเอหน่วยงาน ท่เตัง้ และประวัติุวาิเปนนิาโดยย่อ    

 4.2 ปรัชญา วสิัยทศัน ์พันธกจิ ประเด็นยณทธศาสตร ์เป้าหิายและ

วัตถณประสงุ ์

   

 4.3 โุรงสรา้งองุก์ร และโุรงสรา้งการบรหิาร    

 4.4 รายชืเอผู้บรหิาร กรริการบรหิาร กรริการประจ าหนว่ยงานชณดปัจจณบัน    

 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่เเปิดสอน     

 4.6 จ านวนนักศึกษา     

 4.7 จ านวนอาจารย์และบณุลากร    

 4.8 ข้อิูลพืน้ฐานโดยยอ่เก่เยวกับงบประิาภ     

 4.9 เอกลักษภห์รอืวัฒนธรริของหน่วยงาน    

5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

5.1 ผลการปรับปรณงตาิข้อเสนอแนะของผลการประเิินปทท่เผ่านิา/ผลการ

ด าเนินงานตาิแผนพัฒนาุณภาาพ ปทการศึกษา 2561 

   

6.   ส่วนที่  3  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 6.1 สรณปผลการปฏิบัติราชการตาิแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปทงบประิาภ    
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หัวข้อ มี ไม่มี หมายเหตุ 

พ.ศ. 2562 ระดับุภะ 

7.  ส่วนที่  3  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ณุภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 7.1 การเขย่นรายงานการประเิินตนเอง ระดับุภะ    

  7.1.1 ุ าอธิบายตัวบ่งช่ ้    

7.1.2  เกภฑ์การใหุ้ะแนน    

7.1.3  ผลการด าเนนิงาน    

7.1.4  รายการหลักฐาน    

7.1.5  การประเินิตนเอง    

7.1.6  รายงานผลการวิเุราะห์จณดเด่นและจณดท่เุวรพัฒนาแต่ละ

องุป์ระกอบ 

   

8.  ส่วนที่  4  สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

8.1 ตารางท่เ ส.1 ผลการประเิินตนเองรายตัวบ่งช่้ตาิองุป์ระกอบุณภาาพ    

8.2 ตารางท่เ ส.2 ผลการประเิินตนเองตาิองุป์ระกอบุณภาาพ    

9.  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

9.1 การระบณข้อิลูพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถกูต้องและุรบถว้น    

10.  ภาคผนวก 

10.1 สรณปผลตรวจประเิินระดับหลักสูตร    

10.2 ุ าสัเงแต่งตังุ้ภะกรริการประกันุณภาาพ ระดับุภะ    
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  วทิยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพืเอการผลิตนักปฏิบัติอย่างิืออาช่พ 

 พันธกจิ (Mission) 

  1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวชิาการ (Outreach)  

4. ท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริ (Arts and Culture) 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัภฑิต นักปฏิบัติท่เิุ่วาิรูุ้วาิสาิารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เตรง

ต่อุวาิต้องการของผู้ใชบ้ัภฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนท่เสนองตอบต่อการ

เปล่เยนแปลงทางอาเซย่นและสังุิโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทุนิุวิธ่การประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชณิชน สังุิ และประชาุิอาเซย่นอย่างิ่ ณุภาาพ 

4. อนณรักษ์และท านณบ ารณงศิลปวัฒนธรริไทยสู่สังุิ 

5. วิจัยและสร้างองุ์ุวาิรู้ในการประกอบอาช่พด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังุิ 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทณนุวาิรู้ 

2. ุณภธรริ 

3. เุรอืข่าย 

4. ุวาิเปนนิืออาช่พ 

5. วัฒนธรริ ท่เวา่ “ุวาิเปนนแบบอย่างท่เด่ตาิวิถ่ของรัตนโกสินทร์” 

วัฒนธรรม (Culture) 

ุวาิด่งาิและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และุวาิเุารพผู้อาวณโส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยณทธศาสตรท์่เ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เปนนเอตทัุุะอย่างยัเงยืน 

ยณทธศาสตรท์่เ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับาูิิปัญญาท้องถิเนอย่างยัเงยืน 

ยณทธศาสตรท์่เ 3 การสรา้งเุรอืข่ายุวาิรว่ิิือกับองุก์รและหน่วยงานาายนอก 
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ยณทธศาสตรท์่เ 4 สรา้งการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development 

Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบณุลากรทณกระดับให้ิุ่วาิรูุ้วาิสาิารถในการจัดกระบวนการ

เร่ยนรู้เพืเอสร้างบัภฑิตท่เพึงประสงุ์ ให้ิุ่ณภธรริ จริยธรริและสาิารถปฏิบัติตาิจรรยาบรรภวิชาช่พ 

พรอ้ิทั้งธ ารงรักษาไว้ซึเงบณุลากรท่เิ่ ณุภาาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้ิุ่ณภาาพ ุณภธรริ จริยธรริและุวาิพอเพ่ยง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้ิ่ิาตรฐานและุณภาาพท่เตอบสนองต่อการเพิเิศักยาาพบัภฑิตและสอดุล้องกับุวาิต้องการ

ตลาดแรงงาน รวิถึงการจัดกระบวนการเร่ยนรู้ท่เเน้นผู้เร่ยนเปนนส าุัญ พร้อิทั้งหาทรัพยากรท่เพอเพ่ยง

ส าหรับการสนับสนณนการเร่ยนรูข้องนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของท้องถิเนและาูิิาาุ เพืเอพัฒนาระบบ

บรหิารงานวิจัยท่เิ่ประสิทธิาาพ ให้เกดิทักษะด้านการวจิัย  

4) ให้บริการทางวิชาการท่เิุ่ณภาาพเพืเอตอบสนองุวาิต้องการของท้องถิเนและ

กลณ่ิเป้าหิาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทุโนโลย่ท่เได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชณิชนและก่อให้เกิดเุรือข่ายุวาิ

รว่ิิือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งาาุรัฐและาาุเอกชน  

5) พัฒนาุณภาาพการจัดกจิกรริท่เเน้นการน าวัฒนธรริท้องถิเนิาเผยแพร่ให้เกิดุวาิรู้ท่เ

ถูกต้อง ิ่การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรริท่เเก่เยวข้องกับการด าเนินช่วิตของชณิชน ผ่านแนวุิดของศาสตร์

ด้านการบรหิารไปสู่กิจกรริต่างๆ ของาารกิจด้านอืเนๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองุ์กรตาิหลักธรริาาิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิาาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้ิทั้งพัฒนาระบบการประกันุณภาาพการศึกษาท่เเปนนิาตรฐาน และเปนนท่เ

ยอิรับของประชาุิตลอดจนเปนนท่เเปิดเผยต่อสาธารภะ  
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4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร ุภบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์ฯ 

2. อาจารย์สณวัฒน์  นวลขาว  รองุภบด่ฝา่ยบรหิาร 

3. อาจารย์ ดร.วิริยา  บณญิาเลิศ รองุภบด่ฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา 

5. อาจารย์สณดารัตน์  พิิลรัตนกานต์ รองุภบด่ฝา่ยแผนงานฯ 

6. อาจารย์ ดร.ธันย์  ชัยทร  รองุภบด่ฝา่ยกจิการนักศึกษา 

7. นางสาวชณล่กร   แิ้นกลิเนเน่ยิ หัวหน้าส านักงาน 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ุภบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   ประธาน 

2. ุภบด่ฝา่ยบรหิาร      กรริการ 

3. รองุภบด่ฝา่ยวิชาการ     กรริการ 

4. รองุภบด่ฝา่ยวิจัยและพัฒนา     กรริการ 

5. รองุภบด่ฝา่ยกจิการนักศึกษา     กรริการ 

6. ประธานหลักสูตรบริหารธณรกจิดณษฎ่บัภฑิต   กรริการ 

7. ประธานหลักสูตรบริหารธณรกจิิหาบัภฑิต   กรริการ 

8. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    กรริการ 

9. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) กรริการ   

10. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธณรกจิออนไลน์ กรริการ 

11. หัวหน้าแขนงวิชาธณรกิจพาภิซยนาว่    กรริการ 

12. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธณรกจิุ้าปล่ก   กรริการ 

13. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินุา้ทางอากาศ  กรริการ 

14. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่ง    กรริการ 

15. ประธานโุรงการาาุพิเศษและโุรงการุวาิรว่ิิือ  กรริการ 

16. ประธานโุรงการ (การจัดการศึกษานอกท่เตั้ง)   กรริการ 

17. หัวหน้าส านักงาน      กรริการ 

18. รองุภบด่ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ กรริการและเลขานณการ 

19. นางสาวพรพิิ ล  ินตรว่ัฒน์   ผู้ช่วยเลขานณการ 

20. นางสาวดาราวรรภ  พวงบณบผา   ผู้ช่วยเลขานณการ 
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คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย   ประธานกรริการ 

อธิการบด่ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทว่ศักดิ์ เทพพิทักษ์  กรริการ 

(ประเาทผู้ทรงุณภวณฒาิายนอก) 

3. นางจ าเร่ยง   วัยวัฒน์   กรริการ 

(ประเาทผู้ทรงุณภวณฒาิายนอก) 

4. นายเกตติวทิย์   สิทธิสณนทรวงศ์  กรริการ 

(ประเาทผู้ทรงุณภวณฒาิายนอก) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สิเดช รณง่ศร่สวัสดิ์   กรริการ 

(ประเาทผู้บรหิาริหาวิทยาลัย) 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เิฆข า   กรริการ 

(ประเาทผู้บรหิาริหาวิทยาลัย) 

7. อาจารย์สณวัฒน์  นวลขาว   กรริการ 

(ประเาทผู้แทนผู้บรหิารวิทยาลัย) 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรช่า วรารัตน์ไชย  กรริการ 

(ประเาทผู้แทนุภาจารย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร  กรริการและเลขานณการ 

ุภบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10. อาจารย์ ดร.วิริยา  บณญิาเลิศ  ผู้ช่วยเลขานณการ 

รองุภบด่ฝา่ยวิชาการวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

11. นางสาวชณล่กร  แิ้นกลิเนเน่ยิ  ผู้ช่วยเลขานณการ 

รักษาการหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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4.3 โครงสรา้งการบริหาร 

โครงสร้างองค์กร 
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ุภะกรริการอ านวยการ 

ุภบด่ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รองุภบด่ 

ฝ่ายวิชาการ 

รองุภบด่ 

ฝ่ายบรหิาร 

รองุภบด่ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองุภบด่ 

ฝ่ายแผนงานฯ 

รองุภบด่ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

หวัหน้าส านกังาน 
  

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทัเวไป 

1.2 หลักสูตรและการ

สอน 

1.3 ทะเบ่ยนและ

ประิวลผลข้อิูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 ุณภวณฒิปริญญาเอก 

  

2. งานุลังและพัสดณ 

2.1 การเงนิ 

งบประิาภ 

2.2 บัญช ่

2.3 พัสดณ 

  

1.งานบริหารงานทัเวไป 

1.1 ธณรการ/ สารบรรภ 

1.2 ประชาสัิพันธ์ 

1.3 วิเทศสัิพันธ์ 

1.4 อบริและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาุารสถานท่เและ

ยานพาหนะ 

1.7 ิหาวิทยาลัยส่ขาว 

1.8 งานบณุลากร 

 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่

ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิต

วารสารวชิาการ 

1.4 บริการวชิากรแก่

สังุิ 

1.5 U-Ranking 

  

อธิการบด ่

ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนนัทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันุณภาาพ 

1.1 วเิุราะห์แผนงาน

และงบประิาภ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเิินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันุณภาาพ 

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรริ 

1.1 กจิการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิ

าาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทณนการศึกษา 

1.4 กองทณนกูย้ืิ  

1.5 ศิลปวัฒนธรริ  

  

2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

สถาบันธณรกิจซัพ

พลายเชน 

โครงสร้างการบริหาร 
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4.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา  

ิ่หลักสูตรท่เเปิดการเร่ยนการสอน จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตร่ 3 หลักสูตร  

ระดับปรญิญาโท 1 หลักสูตร และระดับปรญิญาเอก 1 หลักสูตร รายละเอ่ยดดังตารางท่เ 1 

 

ตารางท่เ 1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาท่เเปิดสอน 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ปรับปรุง ใหม ่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์   2559 

2. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

  2559 

3. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธณกิจ   2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 

และซัพพลายเชน 

  2559 

2. หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎบั่ภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 

และซัพพลายเชน 

  2559 

แหล่งข้อิูล : กองบรกิารการศึกษา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 
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4.5 จ านวนนักศึกษา 

 ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา ิ่จ านวน

นักศึกษาทั้งหิด จ านวน 2,839 ุน รายละเอ่ยดดังตารางท่เ 2 

 

ตารางท่เ 2 แสดงจ านวนนักศึกษา 

หลักสูตร 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตร ี

1. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 919 197 1,116 

2. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

14 - 14 

3. หลักสูตรบริหารธณรกิจบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธณรกิจ 1,561 43 1,604 

จ านวนรวมระดับปริญญาตร ี 2,494 240 2,734 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรบริหารธณรกิจิหาบัภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 

และซัพพลายเชน 

- 81 81 

2. หลักสูตรบริหารธณรกิจดณษฎบั่ภฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 

และซัพพลายเชน 

- 24 24 

จ านวนรวมระดับบณัฑิตศึกษา - 105 105 

รวมทั้งสิ้น 2,494 345 2,839 

 แหล่งข้อิูล : กองบรกิารการศึกษา ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา 
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4.6 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา  

ิจ่ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหิด 56 ุน จ าแนกตาิวณฒิการศึกษา ดังตารางท่เ 3 และตารางท่เ 4 และิ่จ านวน

บณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ จ านวนทั้งสิน้ 30 ุน ดังตารางท่เ 5 

 

ตารางท่เ 3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า 

หน่วยงาน 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์

ป ร ะ จ า

ทั้งหมด 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน - - 39 - 16 1 56 

 

ตารางท่เ 4 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตาิต าแหน่งทางวิชาการ  

ล าดับ รายละเอียด 
ต าแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหนง่ศาสตราจารย์ - - - 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหนง่รองศาสตราจารย์ - - - 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 - 5 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิต่ าแหนง่อาจารย์ 49 2 51 

รวมอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 56 - 56 

 

ตารางท่เ 5 แสดงจ านวนบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ  

 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวทิยาลัย 

ประเภทประจ า 

พนักงานมหาวทิยาลัยประเภท

ชั่วคราว 

ตเ ากว่าปริญญาตร่ - 2 2 

ปริญญาตร่ - 19 19 

ปริญญาโท 5 4 9 

รวมทั้งสิ้น 30 

แหล่งข้อิูล : กองบรหิารงานบณุุล ข้อิูล ภ วันท่เ 31 กรกฎาุิ 2562 

หิายเหตณ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าจะนับตาิระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ดังน่้ 

4. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึน้ไป นับ 1 ุน 

5. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป แต่ไิ่ถึง 9 เดอืน นับ 0.5 ุน 

6. ปฏิบัติงานไิ่ถึง 6 เดอืน จะไิ่นับ 
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 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

รวมทั้งสิน้ 94,318,100 บาท ดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่เ 6 แสดงงบประิาภรายได ้ท่เได้จัดสรรจ าแนกตาิหิวดรายจา่ย ประจ าปทงบประิาภ พ.ศ. 2562 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบบณุลากร 37,176,000 39.42 

งบด าเนนิงาน 48,050,300 50.94 

งบการลงทณน 8,531,800 9.05 

งบเงินอณดหนณน - - 

งบรายจ่ายอืเน ๆ 560,000 0.59 

รวมจ านวนเงนิ 94,318,100  100.00 

แหล่งข้อิูล : ฝ่ายแผนงานและประกันุณภาาพ วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

อาคารสถานที ่

 ในปทการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิหาวิทยาลัยราชาัฏสวนสณนันทา  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนุรปฐิ ิ่อาุารเร่ยน ทั้งสิ้น จ านวน 2 อาุาร ซึเงาายในอาุารประกอบห้องเร่ยน 

ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน และห้องต่างๆ ดังตารางท่เ 7 

 

ตารางท่เ 7 แสดงจ านวนห้องเร่ยน ห้องปฏิบัติการ ห้องส านักงาน และห้องต่างๆ 

รายการห้อง จ านวนห้อง 

1. ห้องเร่ยน 40 

2. ห้องปฏบัิตกิารดา้นโลจิสติกส์ 3 

3. ห้องปฏบัิตกิารุอิพวิเตอร์ 3 

4. ห้องพักอาจารย์ 11 

5. ห้องส านักงาน (ใหญ่/เล็ก) 6 

6. ห้องประชณิ (ใหญ่/เล็ก) 8 

7. ห้องุวบุณิไฟฟา้ 9 

8. ห้องซ่อิบ ารณง 2 

9. อาุารุลังจัดเก็บเอกสาร 2 

10. ส านักงานปฏิบัติุ ลังจัดเก็บเอกสาร 1 

แหล่งข้อิูล : ฝ่ายอาุารและสถานท่เ วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

อัตลักษณ์ (Identity) 

เปนนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่เยวชาญการสืเอสาร ช านาญการุิด ิ่จติสาธารภะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดิัเนุณภธรริ เปนนผู้น าองุ์ุ วาิรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองุก์รแห่งการเร่ยนรูสู้่สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและุวาิุดิสรา้งสรรุ ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ุวาิผาสณกและุวาิาักด่ในองุก์ร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรภาการ และุวาิรว่ิิือ  

4) P (Professionalism) : ุวาิเปนนิืออาช่พ 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพืเอยืนยันสาาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเิินุณภาาพ ท่เสอดุล้องกับระบบการ

ประกันุณภาาพของิหาวิทยาลัย  

2. พิจารภาุวาิเชืเอิโยงของทณกองุ์ประกอบในระบบประกันุณภาาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหิายของิหาวิทยาลัย โดยวิเุราะห์จณดแข็ง จณดท่เุวรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพืเอการพัฒนาและปรับปรณงุณภาาพของหน่วยงานให้ิ่ประสิทธิาาพยิเงขึ้น  รวิทั้งการุ้นหานวัตกรริและ

แนวปฏิบัติท่เด่ของหน่วยงาน 

3. ติดตาิประสิทธิผลการด าเนินงานตาิแผนพัฒนาปรับปรณงตาิข้อเสนอแนะของการประเิิน

ุณภาาพาายในท่เผา่นิา 

4. เพืเอรายงานผลการประเิินุณภาาพตาิิาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่เเก่เยวข้องและ

สาธารภชน 

  5.2 วิธีการด าเนินงาน 

ุภะกรริการประเิินุณภาาพาายใน จ านวน 3 ท่าน รว่ิกันศึกษาวิเุราะห์รายงานประเิินตนเอง 

(SAR) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยได้วางกรอบแนวทางและเกภฑ์การประเิินุณภาาพตาิ

ิาตรฐาน/ ตัวบ่งช่้ รว่ิกันจัดท าแผนและก าหนดการตรวจเย่เยิรว่ิกัน โดยจ าแนกออกเปนน 3 ระยะ ืุอ กอ่น

การตรวจเย่เยิ ระหว่างการตรวจเย่เยิและหลังการตรวจเย่เยิ โดยิ่รายละเอ่ยด ดังน่้ 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 การเตรย่ิการและวางแผนกอ่นตรวจเย่เยิ  

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

ระบบ CHE QA Online 

2. ุภะกรริการประชณิเพืเอวางแผนการตรวจเย่เยิ  

3. ุภะกรริการประชณิร่วิกับผู้บริหารและบณุลากรของหน่วยงาน เพืเอแจ้งวัตถณประสงุ์และ

ก าหนดการ ตรวจเย่เยิ  

ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเย่เยิ (ศึกษาเอกสาร / เย่เยิชิสาาพจริง / สัิาาษภ์ผู้ิ่ส่วนได้ 

ส่วนเส่ย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตาิองุ์ประกอบท่เรับผิดชอบพร้อิทั้งสัิาาษภ์ผู้รับผิดชอบ  

ตัวบ่งช่้  

1.1 สัิาาษภ์ผูแ้ทนกลณ่ิต่างๆ ดังน่ ้ 

ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

1. ผู้บริหาร 6 ุน 
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ตัวแทนกลุ่ม จ านวน 

2. บณุลากรสายวิชาการ 6 ุน 

3. บณุลากรสายสนับสนณนวิชาการ 5 ุน 

4. นักศึกษาและศิษย์เก่า 16 ุน 

5. ผู้ใชบ้ัภฑติ 3 ุน 

 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

 การด าเนินการหลงัตรวจเย่เยิ  

1. ุภะกรริการประชณิสรณปผลการตรวจประเิิน 

2. สรณปผลการวิเุราะห์และประเิินผลการตรวจประเิินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเิินด้วยวาจาให้ผูบ้รหิารและบณุลากรของหน่วยงานทราบ 

 

5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

             วิธ่การตรวจสอบุวาิถูกต้องน่าเชืเอถือของข้อิูล  

1. ตรวจสอบข้อิูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัิาาษภ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช่้ และตัวแทนกลณ่ิดังกล่าวข้างต้น พร้อิตรวจเย่เยิพื้นท่เการ

ให้บริการ 
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6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 6.1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเิินรายตัวบ่งช่้ตาิองุป์ระกอบุณภาาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   

ตัวบ่งช่้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการ

หลักสูตรโดยรวิ 

3.25 ุะแนน 19.43 3.89  3.89  

5   

ตัวบ่งช่้ 1.2 อาจารย์ประจ าุภะท่เิ่

ุณภวณฒิปรญิญาเอก 

รอ้ยละ 38 17x100 (30.36/40x5) 

= 3.80 

 3.80  

56  

ตัวบ่งช่้ 1.3 อาจารย์ประจ าุภะท่เด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 25 5x100 (8.93/60x5) 

= 0.74 

 0.74  

56   

ตัวบ่งช่้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ิเวลา

เท่ยบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

รอ้ยละ 10 52.61-25x100 110.44  0.00  

25   

ตัวบ่งช่้ 1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร่ 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6) 

 5.00  

ตัวบ่งช่้ 1.6 กจิกรรินักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร่ 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6) 

 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   

ตัวบ่งช่้ 2.1 ระบบและกลไกการบรหิาร

และพัฒนางานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรุ์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6) 

 5.00  

ตัวบ่งช่้ 2.2 เงินสนับสนณนงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรุ ์

กลณ่ิินณษย์ฯ 

25,000 

36,775,415 681,026.20  5.00  

54   

ตัวบ่งช่้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

กลณ่ิินณษย์ฯ 

รอ้ยละ 20 

53.80 96.07  5.00  

56   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   

ตัวบ่งช่้ 3.1 การบรกิารวชิาการแกส่ังุิ 6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6) 

 5.00  

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบ่งช่้ 4.1 ระบบและกลไกการท านณบ ารณง

ศิลปะและวัฒนธรริ 

6 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7) 

 5.00  

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ   

ตัวบ่งช่้ 5.1 การบรหิารของุภะเพืเอการ

ก ากับติดตาิผลลัพธต์าิพนัธกจิ กลณ่ิ

สถาบัน และเอกลักษภข์องุภะ 

7 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7) 

 5.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย 

( =  บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช่้ 5.2 ระบบก ากับการประกัน

ุณภาาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6) 

 5.00  

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.11  
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6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวเิุราะห์ ณุภาาพการศึกษาาายในตาิองุป์ระกอบุณภาาพ 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรณงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรณง 

2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51–4.50 การด าเนินงานระดับด่ 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับด่ิาก 

จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.51) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.89) 

3.07 ระดับพอใช้ 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 ระดับด่ิาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับด่ิาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 ระดับด่ิาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 5.00 ระดับด่ิาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 2.38 5.00 4.45 4.11 

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ระดับดมีาก ระดับด ี ระดับด ี
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 6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาตาิกิจกรริต่างๆ โดยได้การยกย่องหรือรับรางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติท่เเพิเิขึน้ 

2. นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการุัดเลือกบทุวาิวิจัยเพืเอไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จ านวน 

2 ุน 

3. วิทยาลัยิ่เุรือข่ายุวาิร่วิิือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพืเอร่วิพัฒนา

ศักยาาพในการผลิตบัภฑติให้เปนนนักปฏิบัติิืออาช่พ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

พัฒนา ส่งเสริิ สนับสนณน และผลักดัน นักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวท่ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าท่เด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไิ่เปนนไปตาิเกภฑ์ท่เก าหนด (อยู่ระหว่างการยืเนขอ

เสนอต าแหน่งทางวิชาการ) 

2.  จ านวนอาจารย์ประจ าท่เิ่ ณุภวณฒปิรญิญาเอกยังไิ่เปนนไปตาิเกภฑ์ท่เก าหนด 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

เพืเอใหุ้่า FTES เปนนไปตาิเกภฑ์ิาตรฐาน ุวรเปิดรับอาจารย์ประจ าเพิเิให้เปนนไปตาิเกภฑ์ท่เก าหนด 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยได้รับทณนสนับสนณนงานวิจัย จากแหล่งทณนทั้งาายในสถาบัน และาายนอกิ่จ านวน

เงินพอเพ่ยงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

2. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยใหุ้วาิส าุัญในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ท่เเผยแพร่ผลงานระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

3. อาจารย์ประจ าวิทยาลัยิ่การจัดท าผลงานวิจัยอย่างต่อเนืเอง 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรุ์ ซึเง

สาิารถน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาิระบบงานวิจัยได้และเปนนแนวปฏิบัติโดยทัเวกัน 

5. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การพัฒนาส่งเสริิ สนับสนณน ให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ ิุ่วาิรู้ิ่

ุวาิเช่เยวชาญในงานวิจัย วิทยาลัยฯ ิ่การผลักดันให้อาจารย์ได้ต่พิิพ์ผลงานวิจัยในฐาน SCOPUS และ

ผลักดันให้งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรุไ์ด้จดสิทธิบัตรหรอือนณสิทธิบัตร 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ุวรก ากับและติดตาิให้อาจารย์ทณกท่านท าผลงานวิชาการอย่างต่อเนืเองเปนนประจ าทณกปท  

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลัยฯ ิ่บริการวิชาการสู่ชณิชน, ช่วยเหลือชณิชน ใหุ้วาิส าุัญกับการบริการวิชาการสู่สังุิ / 

เผยแพรุ่วาิรูผ้่านเว็บไซต์ประจ าตัวสายวิชาการทณกุน 

2. ิ่กิจกรริท่เเปนนงานบริการทางวิชาการแก่สังุิหลายโุรงการ ท าให้สาิารถน าิาประกอบการเข่ยน 

SAR ได้ง่าย 

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังุิ ซึเงสาิารถน าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตาิระบบงานบรกิารวชิาการได้และเปนนแนวปฏิบัติโดยทัเวกัน 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การด าเนินงานตาิแผนการบริการวิชาการแกส่ังุิ  และผู้ิ่ส่วนได้

ส่วนเส่ยได้ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการท่เส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชณิชน โรงเร่ยน ท่เเปนน

รูปธรริ 

2.แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

วิทยาลัยิ่การจัดประชณิส ารวจุวาิต้องการของชณิชนในการก าหนดแผนการจัดโุรงการบริการวิชาการแก่

ชณิชนสังุิ เพืเอให้ตอบสนองุวาิต้องการท่เชณิชนต้องการให้วทิยาลัยช่วยเหลืออย่างิ่ประสิทธิาาพ 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

การบูรภาการกับวิชาการเร่ยนการสอนและงานวิจัยกับการจัดโุรงการบริการวิชาการให้ิุ่วาิสอดุล้อง

และเปนนในเนื้อหาเด่ยวกัน เพืเอให้นักศึกษา ชณิชนสังุิ ได้รับผลประโยชน์จากการจัดโุรงการบรกิารวชิาการ

ิากยิเงขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่ระบบกลไกในการบริหารงานการท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริท่เ

ุรบถว้นตาิเกภฑ์และตาิกระบวนการ ส่งเสริิให้ิ่การด าเนินงานท่เเปนนไปตาิวัตถณประสงุ์ของแผนและ

บรรลณตาิตัวช่ว้ัดุวาิส าเร็จของการด าเนินการ 

2. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลเก่เยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรริ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ิ่การก าหนดกระบวนการในการก ากับติดตาิการด าเนินงานตาิแผนด้านท านณบ ารณงศิลปะและวัฒนธรริทั้ง

ในเชิงปริิาภและุณภาาพ เพืเอส่งเสริิ ให้ิ่การด าเนินงานบรรลณตาิวัตถณประสงุแ์ละตาิตัวช่ว้ัดุวาิส าเร็จ 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การ การจัดการุวาิรู้ท่เิ่แผนการจัดการุวาิรู้สู่ิืออาช่พและิ่

การด าเนินการจัดการุวาิรูอ้ย่างต่อเนืเองด้านแนวทางการท าวิจัยในช้ันเรย่นเพืเอพัฒนาุณภลักษภะบัภฑิตท่เ

พึงประสงุ ์ด้านการเขย่นข้อเสนอโุรงการวจิัยเพืเอให้ได้รับทณน และด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การพัฒนาส่งเสริิ สนับสนณน ให้บณุลากรของวิทยาลัยฯ ิุ่วาิรู ้

ุวาิสาิารถิากยิเงขึ้น โดยิณ่งเน้นการิ่ทักษะุวาิเช่เยวชาญโดยในส่วนบณุลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ 

ส่งเสริิผลักดันให้บณุลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  และสายสนับสนณน

วิชาการวทิยาลัยฯ ส่งเสริิ การสรา้งผลงานวิชาการเพืเอเขา้สู่ต าแหน่งช านาญการและช านาญการพเิศษ 

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ิ่การส่งเสริิ  สนับสนณน ให้บณุลากรทั้งวิทยาลัยฯ ในสายวิชาการและ

สายสนับสนณนวิชาการ ท าการศึกษาข้อิูลอย่างต่อเนืเองเพืเอพัฒนาศักยาาพของตนเองต่อการเปนนผู้น าสร้าง

ชณิชนนักปฏิบัติการจัดการุวาิรูใ้นการบูรภาการท่เิากขึ้น 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

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

 

1. กลุ่มผู้บริหาร 

เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 09.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จันทรอ์่วิ  ประธานกรริการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล กรริการ 

3. อาจารย์วเิช่ยร  โสิวิาาต   กรริการ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร  ุภบด่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์สณดารัตน์ พิิลรัตนกานต์   รองุภบด่ฝา่ยแผนงานและประกันุณภาาพ 

3. อาจารย์สณวัฒน์ นวลขาว    รองุภบด่ฝา่ยบรหิาร 

4. อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร    รองุภบด่ฝา่ยกจิการนักศึกษา 

5. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  รองุภบด่ฝา่ยวิจัย 

6. อาจารย์ ดร.วิริยา บณญิาเลิศ   รองุภบด่ฝา่ยวิชาการ 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ ิ่เปนนศูนย์ทดสอบิาตรฐานฝทิือแรงงานด้านโลจิสติกส์ และเปนนตัวแทนของสถาบัน

ุณภวณฒิวิชาช่พ (องุก์าริหาชน) TPQI ซึเงได้รับงบประิาภสนับสนณนจากรัฐบาล  

 2. วิทยาลัยฯ ิ่การจัดตั้งศูนย์บริหารและุวบุณิเอกสาร Document Management and Control 

Center : DMC เพืเอเปนนแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา 

3. วิทยาลัยฯ ิ่การส่งเสริิ ให้อาจารย์ศกึษาต่อในระดับปรญิญาเอก ิ่แนวทางในการพัฒนาอาจารย์

อย่างต่อเนืเอง ในกรภ่ท่เอาจารย์ไิ่ได้รับทณนสนับสนณนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจากิหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยฯ จะสนับสนณนงบประิาภในการศึกษาต่อ 50% รวิถึงผลักดันให้อาจารย์ขอรับทณนสนับสนณนจาก

หน่วยงานาายนอก อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (เดิิ) ซึเงิ่อาจารย์ได้รับทณนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 2 

ุน  

 4. วิทยาลัยฯ ส่งเสริิให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตาิระบบกลไกท่เิหาวิทยาลัยก าหนด 

และิ่การจัดโุรงการ/กจิกรริผลักดันการเขา้สู่ต าแหน่งท่เสูงขึน้อย่างต่อเนืเอง 

 5. วิทยาลัยฯ ิ่แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เปนนหลักสูตรปฏิบัติการตาิเกภฑ์ิาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 เพืเอิณ่งเน้นให้นักศึกษาเปนนนักปฏิบัติิืออาช่พ 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  181 

 6. วิทยาลัยฯ ิ่การเชิญอาจารย์พเิศษซึเงเปนนผู้ิุ่วาิรูุ้วาิเช่เยวชาญ และประสบการภ์จากสถาน

ประกอบการ เพืเอให้นักศึกษาได้เรย่นรูจ้ากผู้ิ่ประสบการภต์รง 
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2. กลุ่มอาจารย์ 

เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  กรริการ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. อาจารย์พณทธิวัฒน์ ไวยวณฒิธนาาูิิ  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2. อาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3. อาจารย์ไกรวิทย์ สินธณุ าิูล หลักสูตรการจัดการซัพพลายเชนธณรกิจ แขนงวิชาธณรกิจพาภิชยนาว่" 

4. อาจารย์ิาธณสร แข็งขัน หลักสูตรการจัดการซัพพลายเชนธณรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

สินุา้ทางอากาศ 

5. อาจารย์พงษ์เทพ าูเดช หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 

6. อาจารย์สิทธิชัย พินธณิา อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ ส่งเสริิ และสนับสนณนในการน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

จรงิอย่างต่อเนืเอง 

 2. วิทยาลัยฯ ส่งเสริิ ให้น านักศึกษาไปน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 3. วิทยาลัยฯ ส่งเสริิ ให้ิ่การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าิาเร่ยน 

 4. อาจารย์ในวิทยาลัยเน้นการจัดการเร่ยนการสอนแบบ Active Learning โดยเน้นให้นักศึกษาฝึก

ทักษะ เสริิ สรา้งให้นักศึกษาใช้ห้องเร่ยนห้องปฏิบัติการเพืเอเพิเิทักษะในการปฏิบัติงานจรงิ 

5. อาจารย์ท่เปรกึษา ิ่ช่องทางในการใหุ้ าปรึกษา และดูแลนักศึกษา หลากหลายช่องทาง อาทิ จัด

ชัเวโิงให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่เปรึกษา กลณ่ิไลน์ การเร่ยกพบนักศึกษารายบณุุลในกรภ่ท่เผลการเร่ยน

ผิดปกติ 
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3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  กรริการ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นางสาวชณล่กร แิ้นกลิเนเน่ยิ  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 

2. นายอิรศักดิ์ แสงทอง    ต าแหน่งนักวชิาการเงินและบัญช่ 

3. นางสาวกรรภกิาร ์ศร่พนิวรรภ   ต าแหน่งนักวเิุราะห์นโยบายและแผน 

4. นางสาวรณง้อัิพร เบญจกาญจน์  ต าแหน่งนักวชิาการศึกษา 

5. นางสาวปิยนณช ทองิาก   ต าแหน่งนักวชิาการศึกษา 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดเส้นทางุวาิก้าวหน้าของบณุลากรสายสนับสนณนวิชาการท่เชัดเจน และิ่ระบบ

กลไกในการส่งเสริิ ให้บณุลากรเขา้สู่ต าแหน่งท่เสูงขึน้ 

2. วิทยาลัยฯ ิ่การจัดสวัสดิการให้กับบณุลากรนอกเหนือจากท่เได้รับจากิหาวิทยาลัย เช่น ประกัน

สณขาาพกลณ่ิท่เนอกเหนือจากประกันสังุิ 

3. บณุลากริุ่วาิรักุวาิสาิัุุ่ในการท างาน ิุ่วาิเปนนกันเอง ช่วยเหลือดูแลกันเหิือน

ุรอบุรัว 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 วิทยาลัยฯ ุวริ่การจัดสวัสดิการให้กับุรอบุรัวของบณุลากร อาทิ พ่อ แิ่ ลูก โดยอาจจัดตั้งเปนน

กองทณนสวัสดิการท่เสาิารถเบิกุ่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งน่้งบประิาภของกองทณนขึ้นอยู่กับการบริหารของ

วิทยาลัย  
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4. กลุ่มนักศึกษา 

เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์   จันทรอ์่วิ ประธานกรริการ 

2. อาจารย์วเิช่ยร   โสิวิาาต กรริการ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นายอณดิ   พูลลาา   บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

2. นายทวิสห์    พันธินัสโสาา บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. นายชัยนุร   

   

ด่บณกุ า บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธณรกิจ

พาภิชนาว่ 

4. นายธาดา  

  

ทองทว่ทัตพงศ์ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาการ

จัดการธณรกจิุ้าปล่ก 

5. นายศรัญภ์  

  

ปิ่นทอง บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาการ

จัดการธณรกจิุ้าปล่ก 

6.  นางสาวนิรชา   

   

เท่ยนเท่เยง บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาการ

จัดการโซ่อณปทานอาหารและบริการ 

7 .  นายาั ทรพงษ์  

   

ทองธาตณ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาการ

จัดการการขนส่งสินุา้ 

8. นายอาิสิทธิ์  

  

ชิภศร ่ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาการ

จัดการการขนส่งสินุา้ทางอากาศ 

9. นางจณไรรัตน์   วงศ์เดือน บธ.ิ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10. นางสาวชาริน่  พลวณฒิ บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

11. นางสาวปิยิาส   กล้าแข็ง บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ ิ่าูิิทัศน์ท่เสวยงาิ การเดินทางสะดวกิากขึ้น 

 2. หอพักของวิทยาลัยฯ ิ่จ านวนเพิเิิากขึน้เพ่ยงพอกับนักศึกษา ิ่าูิิทัศน์ท่เสวยงาิ ิ่พื้นท่เใช้สอย

เพิเิิากขึน้ ิุ่วาิสว่างิากขึน้ทั้งาายในหอพักและบริเวภวทิยาลัยฯ  และิ่การรักษาุวาิปลอดาัยท่เด่ขึ้น

กวา่เดิิ 

3. วิทยาลัยฯ สนับสนณนส่งเสริิ ให้นักศึกษาจัดท าวิจัยลงไปสู่ชณิชนพร้อิกับิ่เงินรางวัลเพืเอเปนนขวัญ

และก าลังใจให้กับนักศึกษา 
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4. วิทยาลัยฯ ิ่การเชิญอาจารย์พิเศษซึเงเปนนผู้ิุ่วาิรูุ้วาิเช่เยวชาญ และประสบการภ์จากสถาน

ประกอบการ เพืเอให้นักศึกษาได้เรย่นรูจ้ากผู้ิ่ประสบการภต์รง 

5. เปนนิหาวิทยาลัยราชาัฏ อันดับท่เ 1 

6. อาจารย์ดูแลเอาใจใส่เปรย่บเสิือนเปนนุนในุรอบุรัว 

  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ุวรเน้นในด้านาาษาอังกฤษเพิเิิากขึน้ 

 2. อณปกรภ์ุ อิพิวเตอร์ิ่ไิ่เพ่ยงพอกับจ านวนนักศึกษา 
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5. กลุ่มศิษย์เก่า 

เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 11.10 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์   จันทรอ์่วิ ประธานกรริการ 

2. อาจารย์วเิช่ยร   โสิวิาาต กรริการ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นายเบญจโชติ  จันพนาผล  บรษิัท ชาร์ปไทย จ ากัด 

2. นายชยพัทธ์   ด าข า   Marketing online Stationery KVB Global Co.,LTD 

3. นายอานนท์  ทณิลา   ผู้ช่วยสัตวแพทย์ IVET Animal Hospital 

4. นายนัทพงศ์  าาสวัสดิ์  บรษิัท.ซอ่ารซ์ ่ไทวัสดณ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

5. นางสาวกรกิล จันทรเ์จริญ  ผู้จัดการ โรงเรย่นอนณบาลบ้านจันทร์  

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. วิทยาลัยฯ สอนให้นักศึกษาท างานกันเปนนท่ิ พ่เน้องรักกัน สอนให้นักศึกษาิ่สัิิาุารวะ 

2. อาจารย์ในวิทยาลัยฯ รับฟังุวาิุดิเห็นของนักศึกษาิากขึน้ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ุวรเน้นในด้านาาษาท่เ 2 และาาษาท่เ 3 อาทิ าาษาเกาหล่ าาษาอังกฤษสืเอสารในช่วติประจ าวัน 

 2. อณปกรภ์ุ อิพิวเตอร์ิ่ไิ่เพ่ยงพอกับจ านวนนักศึกษา 
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6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

เวลาเริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.10 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์   จันทรอ์่วิ ประธานกรริการ 

2. อาจารย์วเิช่ยร   โสิวิาาต กรริการ  

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. นายเชษฐ์าภัฏ ล่ลาศร่สิร ิต าแหน่ง ผู้จัดการฝา่ยตลาด บรษิัท ชาร์ปไทย.จ ากัน 

2. ดร.พอด่ สณขพันธ์ ต าแหน่ง Business Development  Manage บรษิัท Cost Perfect Co.,Ltd. 

3. นายเรวัตร จเรสิทธิกณลชัย ต าแหน่ง กรริการผู้จัดการ บรษิัท เอือ้การย์ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

ผลการสมัภาษณ์  

จุดเด่น  

 1. นักศึกษาิ่น้ าใจ ิ่จิตอาสา ิุ่วาิอ่อนน้อิถ่อิตน ิ่การท างานเปนนท่ิ สาิารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้ด่ 

 2. วิทยาลัยฯ ิ่การเชิญวิทยาก่อนจากาายนอกท่เิ่ประสบการภ์และเช่เยวชาญในด้านโลจิสติกส์เข้า

ิาใหุ้วาิรูก้ับนักศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ุวรเน้นด้านของาาษาท่เ 2 และาาษาท่เ 3 อาทิ าาษาอังกฤษ, าาษาเกาหล่ เปนนต้น 

2. วิทยาลัยฯ ุวรเพิเิชัเวโิงกิจกรริการฝึกสหกิจของนักศึกษา เพืเอให้นักศึกษาิ่ประสบการภ์ใน

การท างานเพิเิิากขึน้ 

3. วิทยาลัยฯ ุวรช่น้ าทิศทางการเร่ยนให้กับนักศึกษาตั้งแต่ปทท่เ 1  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ก าหนดการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561  

ในวันศุกร์ท่ี 23 สงิหาคม 2562 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

08.00-08.30 น. ุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

ประชณิวางแผนการประเิินุณภาาพการศึกษา  

ห้องรับรอง ช้ัน 4 อาุาร 2 

08.30-08.50 น. ผู้บริหารระดับุภะ กล่าวต้อนรับ และน าเสนอผลการ

ด าเนินงานในรอบปทการศึกษา 2561 

ห้องประชณิ ช้ัน 4 อาุาร 2 

08.50-09.00 น. ประธานกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

แนะน าุภะกรริการ และกล่าววัตถณประสงุ์ของการ

ตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ระดับุภะ  

09.00-10.00 น. ุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน

สัิาาษภ์ผูบ้รหิาร พรอ้ิทั้งสัิาาษภ์ตัวบ่งช่้ 5.1 

ห้องประชณิ ช้ัน 4 อาุาร 2 

10.00-12.00 น. 

 

ุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน 

แบ่งกลณ่ิสัิาาษภ์ผู้ิ ่ส่วนได้ส่วนเส่ย ดังน่้ 

กลณ่ิท่เ 1 

- สัิาาษภ์ตัวแทน ผู้ใชบ้ัภฑติ  

- สัิาาษภ์ตัวแทน ศิษย์เกา่  

- สัิาาษภ์ตัวแทน นักศึกษา  

กลณ่ิท่เ 2 

- สัิาาษภ์ตัวแทน อาจารย์ 

- สัิาาษภ์ตัวแทน บณุลากรสายสนับสนณน  

 

 

ห้อง 2311 ชั้น 3 อาุาร 2 

 

 

 

ห้อง 2313 ช้ัน 3 อาุาร 2 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร 2 

13.00-14.30 น. ุภะกรริการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัิาาษภ์ผูร้ับผดิชอบตัวบ่งช่้ 

ห้องประชณิ ช้ัน 4 อาุาร 2 

14.30-16.00 น. ุภะกรริการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน ประชณิ

สรณปผลการตรวจประเิินุณภาาพการศึกษา 

 

16.00–16.30 น. ุภะกรริการประเิินุณภาาพการศึกษาาายใน แจ้ง

ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น ต่อผู้บรหิารระดับุภะ 

 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  191 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 

  



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  192 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  193 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  194 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  195 

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2562 

1. ผู้บริหารกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและนาเสนอผลงานในรอบปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์ผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์คณาจารย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  196 

4. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์บคุลากรสายสนับสนุน 

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

6. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  197 

7. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

8. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปผลการตรวจประเมนิฯ และ 

ถ่ายภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  198 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2561 ระดับคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2561 ระดับคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน ประจ าปกีารศึกษา 2561 ระดับคณะ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  209 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2561 ระดับคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  215 

การบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  216 

การผลติบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  217 

การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  218 

การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  219 

การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  220 

คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2561 ระดับคณะ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ุิสัน โสิภวัตร ุภบด่ 

2. อาจารย์สณดารัตน์   พิิลรัตนกานต์ รองุภบด่ฝ่ายแผนงานและประกันุณภาาพ 

3. อาจารย์ ดร.วิรยิา   บณญิาเลิศ รองุภบด่ฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์   โหตระไวศยะ รองุภบด่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. อาจารย์ ดร.ธันย์   ชัยทร  รองุภบด่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. อาจารย์สณวัฒน์   นวลขาว รองุภบด่ฝ่ายบริหาร 

7. นางสาวชณล่กร   แิน้กลิเนเน่ยิ หัวหนา้ส านักงาน 

8. อาจารย์วราารภ์   วิิณกตะลพ อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

9. อาจารย์ศศวิิิล   ว่องวไิล  อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

10. นางสาวดาราวรรภ   พวงบณบผา นักวิเุราะห์นโนบายและแผน 

11. นางสาวกรรภิการ์   ศรพ่นิวรรภ นักวิเุราะห์นโนบายและแผน 

12. นางสาวพรพิิล   ินตรว่ัฒน์ บณุลากร 

13. นางสาวบณษยิาศ   ผณยิูนตร่ เจ้าหน้าท่เบริหารงานทัเวไป 

14. นายว่รเชษฐ์    ิัเงแว่น  นักวิชาการศกึษา 

15. นางสาวปิยนณช   ทองิาก นักวิชาการศกึษา 

 

 
 


