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คำนำ 
 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ภายใต้

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงานจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2561 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี ้จะสะท้อนผล 

การดำเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนำไป

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การดำเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนสำเร็จไปได้ดว้ยดี 
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บทสรุปผูบ้รหิาร 
 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาใหม่ เพื่อให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้

และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ อีกทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีความจำเป็นที่

เป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับสากล และเพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีคุณภาพได้

มาตรฐานตามที่กำหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพได้

มาตรฐานตามที่กำหนด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชนได้ดำเนนิการตามพันธกิจของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ดังนี้ 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย จำนวน 6 ด้าน ได้แก่  

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์  ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับ

ความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งหา

ทรัพยากรที่พอเพียงสำหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนา

ระบบบริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฉ 

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิด

ความรู้ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน

แนวคิดของศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ของภารกิจด้านอื่น ๆ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดำเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

 จากการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2562 

สามารถสรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ดังตารางที่ 1 และตัวบ่งชี้ตามเป้าประสงค์

ของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 2  

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับคณะ/วิทยาลัย 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จำนวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การดำเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50   การดำเนินงานต้องปรบัปรุง 

2.51 – 3.50  การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50  การดำเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การดำเนินงานระดับดมีาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 

(1.78) 

1.5,1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.77) 

3.19 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การดำเนินงานระดับดมีาก 

5 2 - 5.1,5.2 

(5.00) 

- 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.59 5.00 4.39 4.16 การดำเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี  

 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ใน

ระดับด ีจำแนกตามปัจจัย นำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 

 ปัจจัยนำเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย 2.59 ระดับคุณภาพ การดำเนินงานระดับพอใช้ 

 ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพ การดำเนินงานระดับดีมาก 

 ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย 4.39 ระดับคุณภาพ การดำเนินงานระดับดี 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ช 

ตาราง 2 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตัว

บ่งชี ้
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

คะแนน

ที่ได ้

บรรลุเปา้ 

(✓ = บรรลุ) 

( = ไม่บรรล)ุ 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/ตัวหาร ผลลัพธ ์

1 ≥ 4.51 คะแนน 4.60 4.60 ✓ การดำเนินงานระดับดีมาก 

2 ≥ รอ้ยละ 92 
 492 

513 x 100 
รอ้ยละ 95.91 4.79 ✓ การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 ≥ รอ้ยละ 40 
14.60 

18 x 100 
รอ้ยละ 81.11 5.00 ✓ การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 ≥ รอ้ยละ 65 
  46 

49 x 100 
รอ้ยละ 93.88 5.00 ✓ การดำเนินงานระดับดีมาก 

7 8 ครัวเรอืน 8 ครัวเรอืน 5.00 ✓ การดำเนินงานระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (24.39 / 5) 4.88 การดำเนนิงานระดับดมีาก 

  

ทั้งนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบสำหรับการปรับปรุงการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

รายละเอียด ดังนี้ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองค์ประกอบ 

 จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยทุกคนมีผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติจำนวนมากและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

ในฐาน SCOPUS ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 2. อาจารย์ประจำวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเป็น

จำนวนมาก 

 3. อาจารย์ประจำวิทยาลัยทุกคนมีการจัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  ช่วยเหลือชุมชน

การจัดทำโครงการบริการสู่ชุมชนได้ผลสัมฤทธิ์ทุกโครงการ ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการสู่

สังคมและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัย เว็บไซต์ประจำตัวทุกคน  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซ 

 4.  วิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานทั้ง

ระดับในประเทศและต่างประเทศในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในด้านการพัฒนา

นักศึกษา 

 5.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรมในการพัฒ นานักศึกษาที่

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

แนวทางเสริมจุดเด่น  

1. มีการส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ในการเขียนผลงานวิจัยในการขอทุนสนับสนุนจากแหล่ง

ภายนอกให้มากขึ้น 

 2. มีการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 3. มีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้อาจารย์ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์และอาจารย์

ประจำวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่กำลังเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้

สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วขึน้ 

4. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกยังมีจำนวนน้อย 

 2. อาจารย์ประจำวิทยาลัยที่มตีำแหน่งทางวิชาการยังมีจำนวนน้อย 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา  

1.  ส่งเสริมพัฒนาและผลักดันให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ 

ส่งเสริมผลักดันสนับสนุนในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 

                ลงชื่อ........................................ 

                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร)  

                            คณบดีวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

      (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  1 

ส่วนที่ 1 

บรบิทหน่วยงาน 
 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซต์

วิทยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในกำกับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น

อิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้าน  

โลจสิติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความตอ้งการของสถานประกอบการณ์  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิค

วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ อกีทั้งเรายังสร้างองค์ความรู ้งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ดา้นโลจสิติกส์และซัพพลายเชนให้เกิด

การพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ

ทำงานหลังจบการศกึษา  

ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสำนักงาน

มาประจำที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ ใหม่นี้ทำให้ วิทยาลัยฯ

สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศ

ให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้  ความสมารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์    
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ใหก้ารศกึษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือข่าย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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ค่านยิมหลัก (Core Values)  

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณ ภาพเพื่ อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหาร 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจำหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. อาจารย์สุวัฒน์   นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิรยิา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

6. อาจารย์ ดร.ธันย์   ชัยทร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

7. อาจารย์ศุภมติร   ศรสีวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

8. นางสาวชุลีกร   แมน้กลิ่นเนียม รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    ประธาน 

2. คณบดีฝ่ายบรหิาร       กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา     กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายกจิการพเิศษ     กรรมการ 

7. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต    กรรมการ 

8. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต    กรรมการ 

9. หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์    กรรมการ 

10. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรนานาชาติ)  กรรมการ   

11. หัวหน้าสาซาวิชาการจดัการโลจิสติกสส์ำหรับธุรกิจออนไลน์  กรรมการ 

12. หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิซยนาว ี    กรรมการ 

13. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    กรรมการ 

14. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินคา้ทางอากาศ   กรรมการ 

15. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่ง     กรรมการ 

16. ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ  กรรมการ 

17. ประธานโครงการ (การจดัการศึกษานอกทีต่ั้ง)   กรรมการ 

18. ผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน กรรมการ 

19. หัวหน้าสำนักงาน       กรรมการ 

20. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวพรพมิล   มนตรวีัฒน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา   ผู้ช่วยเลขานุการ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  7 

คณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีิบูลย์  ประธานกรรมการ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. นายจำเรียง   วัยวัฒน ์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

4. นายเกตติวทิย์   สิทธิสุนทรวงศ์  กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์   กรรมการ 

(ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย) 

6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ   กรรมการ 

(ประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัย) 

7. อาจารย์สุวัฒน์   นวลขาว  กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนผู้บริหารวิทยาลัย) 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย  กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร  กรรมการและเลขานุการ 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิรยิา บุญมาเลิศ  ผูช่้วยเลขานุการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

11. นางสาวชุลกีร   แมน้กลิ่นเนียม  ผูช่้วยเลขานุการ 

รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รายละเอียดดังตาราง 

หลักสูตร 

สาขาวชิา ปรับปรุง ใหม ่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ

ออนไลน์ 

 ✓ 2562 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

 ✓ 2559 

แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.6 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,618 คน รายละเอียดดังตาราง 

หลักสูตร / สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 890 220 1,110 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

15 - 15 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1,345 32 1,377 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์สำหรับธุรกิจ

ออนไลน ์

30 - 30 

จำนวนรวมระดับปรญิญาตรี 2,280 252 2,532 
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หลักสูตร / สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

- 57 57 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

- 29 29 

จำนวนรวมระดับบัณฑิตศึกษา - 86 86 

รวมท้ังสิ้น 2,280 338 2,618 

 แหล่งข้อมูล : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ 

แสดงจำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

หน่วยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์

ป ระจำ

ทั้งหมด 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจำ 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจำ 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจำ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

- - 36 - 19 1 56 

 

แสดงจำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศกึษา 2562 

ลำดับ รายละเอียด 

ตำแหน่งวชิาการ 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งศาสตราจารย์ - - - 

2 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ - - - 

3 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 - 6 

4 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งอาจารย์ 48 2 50 

รวมอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 54 2 56 
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แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศกึษา 2562 

 

วุฒกิารศึกษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทประจำ 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทชั่วคราว 

ต่ำกว่าปริญญาตรี - 2 2 

ปริญญาตรี - 20 20 

ปริญญาโท 5 5 10 

รวมทั้งสิ้น 32 

แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

หมายเหต ุ: การนับจำนวนอาจารย์ประจำจะนับตามระยะเวลาการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึน้ไป นับ 1 คน 

2. ปฏิบัติงานตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 9 เดอืน นับ 0.5 คน 

3. ปฏิบัติงานไม่ถงึ 6 เดอืน จะไม่นับ 

 

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 

งบประมาณ 

สรุปงบประมาณรายได้ ที่ได้จัดสรรจำแนกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมวดรายจ่าย 
เงนิงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงนินอก

งบประมาณ(เงิน

รายได้) 

จำนวนรวม ร้อยละ 

งบบุคลากร -       36,993,000      36,993,000   41.24  

งบดำเนินงาน -       41,699,200       41,699,200   46.49  

งบการลงทุน 3,614,400        4,986,000        8,600,400   9.59  

งบเงินอุดหนุน -         2,400,000        2,400,000   2.68  

งบรายจ่ายอื่น ๆ - -   

รวมจำนวนเงนิ 3,614,400      86,078,200 89,692,600 100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  11 

อาคารสถานที่  

 ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มีอาคารเรียน ทั้งสิ้น จำนวน 2 อาคาร ซึ่งภายในอาคารประกอบ

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ หอ้งสำนักงาน และหอ้งต่างๆ ดังนี้ 

รายการห้อง จำนวนห้อง 

1. ห้องเรียน 

- หอ้งเรียนปกติ 

- หอ้งเรียน SMART CLASSROOM 

- หอ้งเรียนรวม 

38 

35 

1 

2 

2. ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส ์

- หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    

- หอ้งปฏิบัติการดา้นโลจิสติกส์  

- หอ้งปฏิบัติการดา้นการขนส่ง GPS    

- หอ้งปฏิบัติการดา้นโลจิสติกส์ (หอ้งเรียน)   

- หอ้งปฏิบัติการดา้นโลจิสติกส์ (คลังสินค้า 1) 

9 

4 

1 

1 

1 

2 

3. ห้องพักอาจารย์ 11 

4. ห้องสำนักงาน (ใหญ่/เล็ก) 6 

5. สำนักงานปฏิบัติคลังจัดเก็บเอกสาร 1 

6. ห้องประชุม (ใหญ่/เล็ก) 8 

7. ห้องควบคุมไฟฟ้า 10 

8. ห้องซ่อมบำรุง 2 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

1.9 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

ยึดมัน่คุณธรรม เป็นผูน้ำองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

อัตลักษณ์ (Identity)  

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติสาธารณะ  

วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา/ 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2562 
 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ระดับวิทยาลัย แนวทางเสริมจุดแข็ง  

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน นักศกึษาในการส่งผล

งานเข้าประกวดในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. จำนวนอาจารย์ประจำท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีกำหนด (อยู่ระหว่างการยื่นขอเสนอ

ตำแหน่งทางวิชาการ) 

2. จำนวนอาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ค่า FTES เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ควรเปิดรับ

อาจารย์ประจำเพ่ิมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศกึษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1.2 รอ้ยละของนักศกึษาได้รับ

การยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 0.40 ร้อยละ 0.46 

2. กำกับติดตามอาจารย์ท่ีกำลังศกึษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก (การศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึน้) 

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจำคณะ

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 

 

ร้อยละ 35.71 

(4.46) 

3. โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ(A) ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจำที่

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 26 

 

ร้อยละ 10.71 

(0.89) 

4. โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวทาง

การศึกษา ประจำปกีารศึกษา 2563 

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.4 จำนวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 101.52 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย 

คุณลักษณะของบัณฑิต (จุดที่ควรพัฒนา) โดยมหาวิทยาลัย

ควรพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ มี คุณ ลั กษณ ะต่ อ ไปนี้ เพิ่ ม เติ ม  

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

• ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการเงินส่วนบุคคล  

• ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน  

• ความเชื่อม่ันในความเป็นบัณฑิตของสวนสุนันทา  

• การปรับตัวให้สามารถทำงานในสังคมอาชีพได้ เป็นต้น 

ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้มีอยู่ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปบ้างแล้ว 

มหาวิทยาลัยควรสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว

ในรายวชิาต่างๆ ของหลักสูตร 

5. โครงการพัฒนานักศกึษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา 

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

4.50 คะแนน 4.77 คะแนน 

การพัฒนาอาจารย์ ปัจจุบันการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

ไทยมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากจำนวนนักเรียนท่ีจะเข้าสู่

ระบบอุดมศึกษา ในแต่ละปีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความ

จำกัดเร่ืองงบประมาณจากรัฐมีมากขึน้ การพัฒนาอาจารย์ให้

มคีุณภาพจึงเป็นเร่ืองสำคัญ ซึ่งอาจทำได้ดังนี้ ด้านการสอน 

พัฒนาให้อาจารย์สามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ ด้วย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพ

บัณฑิต ด้านวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ไปเรียนในรายวิชา

6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถานศกึษาและสถานประกอบการ 

3.4.2 จำนวนหน่วยงานช้ันนำใน

ประเทศไทยท่ีนักศกึษาไปฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

30 หน่วยงาน 278 หน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย นำความรู้และประสบการณ์

มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ๆ หรอืพัฒนาการสอนของ

ตนเอง (ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  โดยนำผลการประเมิน

หลักสูตรในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มาวเิคราะห์และถอดบทเรียน

ความสำเร็จหรือท่ีต้องทบทวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสังเกต

หรือข้อแนะนำจากกรรมการผู้ประเมินภายนอก เพื่อนำมา

ป รับ ป รุ งพั ฒ น าแ ผ น ก า รด ำ เนิ น ง า น ห รือ ก ล ยุ ท ธ์  

ในการขับเคลื่อนงานทางด้านหลักสูตรและการสอนของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งควรมุ่งเน้นไปในลักษณะการให้ความสำคัญ

ใน มิ ติ ก า ร ป ระ กั น คุ ณ ภ า พ แ บ บ มุ่ ง เน้ น  continuous 

Improvement เป็ น ห ลั ก  ต ล อ ด จ น ค วรมี ก า รก ำห น ด

แนวนโยบายในเร่ืองการพิจารณาหลักสูตรท่ีตอบสนองความ

ต้องการของนโยบายชาติภาคอุตสาหกรรม ความต้องการ

ของตลาด (Demand Driven) สถานการณ์ Lifelong Learning 

ท้ั ง แบ บ  Degree แ ล ะ  Non-Degree ท่ี ชั ด เจ น โด ย อ า จ

พิจารณาร่วมกันกับการวางกรอบนโยบายการเปิด ปิด 

ปรับปรุง ควบรวมหลักสูตรประเภท “คุ้มค่า” และ หลักสูตร

ประเภท “คุ้มค่า คุ้มทุน” ด้วย 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

7. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ใช้

หลัก 3 ป. (ปรับ ปดิ เปิด) 

1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ี

จำนวนนักศกึษาไม่เป็นไปตาม

แผนการรับได้รับการพัฒนา (ใช้

หลัก 3 ป. ปรับ ปดิ เปิด) 

ร้อยละ 80 ระหว่างการ

ดำเนนิงาน

ปรับปรุง

หลักสูตร ตาม

เกณฑ์ในปี

การศึกษา 

2563 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ระดับวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ควรกำกับและติดตามให้อาจารย์ทุกท่านทำผลงานวิชาการ

อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ี

8. โครงการส่งเสริมการตพีมิพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจำและนักวจิัย 

ร้อยละ 20 

(5 คะแนน) 

ร้อยละ 155 

(5.00) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ระดับวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

วิทยาลัยมีการจัดประชุมสำรวจความต้องการของชุมชนใน

การกำหนดแผนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

สังคม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการท่ีชุมชนต้องการให้

วทิยาลัยช่วยเหลอือย่างมปีระสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

การบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนและงานวิจัยกับการ

จัดโครงการบริการวิชาการให้มีความสอดคล้องและเป็นใน

เนื้ อหาเดี ยวกั น  เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา ชุมชนสั งคม  ได้ รับ

ผลประโยชน์จากการจัดโครงการบริการวิชาการมากยิ่งขึ้น 

 

 

9. โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการ ตัวบ่งชี ้3.1 การบริการวิชาการ 6 ข้อ 

(5.00 คะแนน) 

6 ข้อ 

(5.00 คะแนน) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มกีารกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตามการดำเนนิงาน

ตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

10. โครงการส่งเสริมการบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1 ระบบและกลไกการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 

(5.00 คะแนน) 

6 ข้อ 

(5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. การสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีน่าสนใจ มี

คณ าจารย์และผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณ ภาพ มาก

พอสมควร แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ตาม แต่การ

รับรู้ของสังคมยังไม่มากพอ ดังนั้นการสื่อสารข่าวสารและ

ผลงานดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้รับทราบและชื่นชมให้มาก

ยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ

สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จะเป็นส่วนท่ีส่งผลต่อ

จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณภาพมาสมัครให้มหาวิทยาลัยคัดเลือก

เข้าศึกษามากขึ้น หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้ความ

สนใจมาใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น นอกจากนี้ 

การท่ีมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

11. โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 97.15 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

อย่างรวดเร็วของอุดมศึกษาไทย จึงจำเป็นต้องจัดระบบการ

สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้าง

ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันให้แก่ประชาคมทุกภาคส่วน จะ

ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

ระดับวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้สมัภาษณ ์

- กลุ่มบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดสวัสดิการให้กับครอบครัวของ

บุคลากร อาทิ  พ่อ แม่  ลูก  โดยอาจจัดตั้ งเป็น กองทุน

สวัสดิ ก าร ท่ีสามารถ เบิ กค่ า รักษาพ ยาบาล ได้  ท้ั งนี้

งบประมาณของกองทุนขึ้นอยู่กับการบริหารของวิทยาลัย 

- กลุ่มนักศกึษา 

1. ควรเนน้ในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ 

2. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์มไีม่เพยีงพอกับจำนวนนักศกึษา 

- กลุ่มศิษย์เกา่ 

1. ควรเน้นในด้านภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 อาทิ ภาษาเกาหลี 

ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

2. อุปกรณ์คอมพวิเตอร์มไีม่เพยีงพอกับจำนวนนักศกึษา 

12. โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากร 

เร่ือง การวางแผนการดำเนินการใช้

ชวีติประจำวัน เพ่ือสุขภาพชีวิตท่ีด ีและการ

พัฒนาบุคลกิภาพ 

ตัวบ่งชี ้5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 

(5 คะแนน) 

7 ข้อ 

(5 คะแนน) 

13. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศกึษาและศิษย์เก่า 

ตัวบ่งชี ้1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 

(5 คะแนน) 

6 ข้อ 

(5 คะแนน) 

14.โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพวิเตอร์

ให้กับนักศกึษาและศิษย์เก่า 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2561 
กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

- กลุ่มผู้ใช้บณัฑิต 

1. วิทยาลัยฯ ควรเน้นด้านของภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 อาทิ 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี เป็นต้น 

2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมการฝึกสหกิจของ

นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่ม

มากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ ควรชี้นำทศิทางการเรียนให้กับนักศกึษาตัง้แต่ 

ปีท่ี 1 
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ส่วนที่ 3 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 11 เดือน) 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2562 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจำปี 

(หน่วยงานจัดการศึกษา) 

คะแนนเฉลี่ย 4.11 ≥4.35 N/A 1.0000 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้ รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ (1) 

ร้อยละ 0.63 ≥0.40 0.60 5.0000 

เป้าประสงค์ 1.2 บณัฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเปน็ที่ยอมรับของผูใ้ชบ้ัณฑิตและสังคมและมี

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (2) 

ระดับ

คะแนน 

4.39 ≥4.51 4.60 5.0000 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำและ

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี (3) 

ร้อยละ 96.28 ≥92.00 95.91 5.0000 

เป้าประสงค1์.3 มหาวทิยาลัยมกีารบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่สง่เสริมและสนับสนนุการสรา้งคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา 

คะแนน 

เฉลี่ย 

2.34 ≥4.50 4.77 5.0000 

1.3 .5 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 (นักศกึษาช้ันปีท่ี 3-4) 

ร้อยละ 2 ≥20 8.06 2.0150 

 

เป้าประสงค1์.4 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะท่ีมีคะแนนประเมิน

ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป (5) 

สาขาวิชา 1 ≥1 1 5.0000 

 

1.4.2 รอ้ยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไม่ตำ่

กว่าระดับ 3.01 (6) 

ร้อยละ 100 ≥95.00 83.33 2.6667 

1.4.3 จำนวนรายวชิาภาษาไทยท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

รายวชิา 4 1 5 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2562 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีจำนวนนักศกึษาไม่เป็นไป

ตามแผนการรับได้รับการพัฒนา(ใชห้ลัก 3ป.ปรับปิดเปดิ) 

ร้อยละ - 80.00 N/A 1.0000 

1.4.6 จำนวนรายวชิา Online รายวชิา - 1 1 5.0000 

เป้าประสงค1์.5 บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหนา้ในสาย

อาชีพ 

1.5.1  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง

วชิาการ(7) 

ร้อยละ 8.62 ≥26.00 11.71 0.0000 

1.5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 29.31 ≥4.00 39.29 4.6429 

1.5.3  ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพัฒนา ร้อยละ 100 ≥98.00 100.00 5.0000 

1.5.4  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 31.33 ≥35.00 47.44 5.0000 

เป้าประสงค1์.6 บุคลากรมกีารปฏิบัตงิานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบรกิาร และทันต่อสถานการณท์ี่

เปลี่ยนแปลง 

1.6.1  ร้อยละของกระบวนการปฏบัิตงิานท่ีได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

ร้อยละ 94.44 ≥80.00 33.33 1.0000 

เป้าประสงค์1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิด  

ธรรมาภิบาล 

1.7.1  ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาลของมหาวิทยาลัย (8) 

ระดับความ

เชื่อม่ัน 

4.90 ≥4.80 4.93 5.0000 

เป้าประสงค1์.8 มหาวิทยาลัยมอีาคารสถานที่ และสิง่อำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนนิการตามพนัธกิจได้

อย่างครบถว้น 

1.8.1  ความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคาร

สถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ระดับความ

พงึพอใจ 

4.75 ≥4.55 4.59 5.0000 

เป้าประสงค1์.9 มหาวทิยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพยส์ิน สนิทรพัย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัตติามภารกิจ 

1.9.1 (หน่วยงานจัดการศกึษา)เงินรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ดา้นการบริการวชิาการและวิจัยต่ออาจารย์

ประจำ 

บาท/คน 735,756.13 12,000 352,001.51 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมปิัญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค2์.1 ผลงานวิชาการ วจัิยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือนานาชาติ 

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (10) 

ร้อยละ 104.14 ≥55.00 172.14 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2562 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

2.1.2 รอ้ยละผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 52.31 ≥30.00 98.82 5.0000 

2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศกึษาและผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

ร้อยละ - ≥70.00 580 5.0000 

เป้าประสงค2์.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รบัการนำไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได ้

2.2.1 รอ้ยละผลงานวจิัย งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ทัง้หมด (11) 

ร้อยละ 79.37 ≥65.00 97.96 5.0000 

เป้าประสงค2์.4 มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชมุชน โรงเรียน วิสาหกจิ

ชุมชน กลุ่มอาชพี ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มคีวามให้เข้มแข็งอย่างยัง่ยนืตามศาสตรพ์ระราชา 

2.4.1 จำนวนองค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการ

วชิาการ 

องค์ความรู้ 1 ≥1 1 5.0000 

2.4.4 จำนวนครัวเรือนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้

ความรู้ และร่วมพัฒนาแกไ้ขเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติ

และยกระดับรายได้ครัวเรือน (13) 

จำนวน

ครัวเรือน 

ร้อยละ 

53.19 

8 8 5.0000 

2.4.5 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พน้เกณฑ์

ความยากจนและ/หรือ  ยกระดบัรายได้ครัวเรือน (14) 

ร้อยละ - ≥60 100 1.0000 

2.4.6 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมนำ

พระราโชบายดา้นจัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ทัง้ 4 ประการสู่การ

ปฏบัิตใินพืน้ท่ีบริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

คน/

จังหวัด 

2 ≥70 N/A 1.0000 

เป้าประสงค2์.5 มหาวทิยาลัยมงีานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจำและนักวิจัย (16) 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

บาท/คน 719,723.07 ≥25,000 149,211.22 5.0000 

2.5.3 จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

ร่วมมือกับภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ผลงาน  ≥1 1 5.0000 
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เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงค2์.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค ์มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิและนานาชาตติามเกณฑค์ุณภาพ 

2.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน

การดำเนนิงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 N/A 1.0000 

2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

วารสาร 1 1 1 5.0000 

เป้าประสงค2์.8 มหาวิทยาลัยมกีระบวนการบรกิารวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกบัความต้องการของท้องถิน่

และสังคม 

2.8.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ีกำหนด 

ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 N/A 1.0000 

เป้าประสงค2์.9 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการดา้นการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมทีไ่ด้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2.9.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด 

ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 N/A 1.0000 

เป้าประสงค2์.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบรกิาร

วิชาการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวจิัยท่ีมี

ผลงานวจิัย (18) 

ร้อยละ 85.96 ≥70 89.26 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

เป้าประสงค3์.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมสีว่นร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ทีด่ีกับมหาวิทยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืข่ายท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย (19) 

ร้อยละ 100 100 100.00 5.0000 

3.1.2 จำนวนเครอืข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เครอืข่าย 5 5 5 5.0000 

เป้าประสงค3์.2 มหาวทิยาลัยมคีวามร่วมมอืกับเครือข่ายและท้องถิ่นทีห่ลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของเครอืข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมี

การดำเนนิการ (20) 

ร้อยละ 100 100 100.00 5.0000 

เป้าประสงค3์.3  มหาวทิยาลยัมีการดำเนนิการจัดกจิกรรมความร่วมมอืกับเครือข่ายตา่งประเทศ    

3.3.1 ร้อยละของเครอืข่ายต่างประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกับมหาวทิยาลัย (21) 

ร้อยละ 100 ≥50 100.00 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2562 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนน 

เป้าประสงค3์.4 มหาวทิยาลัยมกีระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับท้องถิน่ องค์กรภาครฐั 

ภาคเอกชน องค์กรวชิาชพีผูป้ระกอบการ ศิษย์เก่า และตา่งประเทศ 

3.4.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ

สร้างความร่วมมือกับเครอืข่าย 

ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 3 3.0000 

3.4.2 จำนวนหน่วยงานช้ันนำในประเทศไทยท่ีนักศกึษา

ไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

หน่วยงาน  30 278 5.0000 

เป้าประสงค3์.5 มหาวทิยาลัยมกีารพัฒนาฐานข้อมูลเครือขา่ยสำหรบัการบรหิารจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

3.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืข่าย 

ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 5 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์4.1 มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิการตามแผนการ

จัดอันดับมหาวทิยาลัย* (22) 

ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 4 4.0000 

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวจิัยท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวจิัย 

ร้อยละ 3.45 ≥2.50 12.50 5.0000 

เป้าประสงค์4.2 ความมีช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 95.75 ≥92.00 97.15 5.0000 

เป้าประสงค์4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในทีส่ามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาต ิ

คน 0 1 0 0.0000 

เป้าประสงค์4.5 มหาวทิยาลัยมกีารใช้เทคโนโลยแีละเครื่องมอืต่างๆ ของ Social Media ที่ทนัสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณไ์ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ (24) ระดับ

ความสำเร็จ 

5 5 4 4.0000 

     4.0593 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีจำนวนตัวชี้วั ดทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด จากผลการ

ดำเนินงานโดยภาพรวมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบ 11 เดือน) ซึ่งมีตัวชี้วัดบรรลุ
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เป้าหมาย จำนวน 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 69.57 และตัวชี้วัดที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 14 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานภาพรวมเท่ากับ 4.0593 อยู่ใน

ระดับดเียี่ยม รายละเอียดดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะยั่งยืน มีตัวชี้วัดทั้งหมด 19 

ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานเท่ากับ 3.8436 อยู่ในระดับดเียี่ยม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

ตัวชี้วัดทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานเท่ากับ 4.0831 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งหมด 7 

ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานเท่ากับ 4.7568 อยู่ในระดับดเีลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนนิงานเท่ากับ 3.8281 อยู่ในระดับดเียี่ยม 
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ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจำปีการศกึษา 2562 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑิต หรอืการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจ

ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัย

นำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑติ ในหลักสูตร

ที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑห์มายเหตุ   

 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้อง

รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนีใ้ห้ครบถ้วน 

การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 
 

ผลการดำเนนิงาน  

สาขาวชิา 

ผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด

โดย สกอ. (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

คะแนนประเมิน

ของหลักสูตร 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 
ผ่าน 3.92 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผ่าน 3.82 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 
ผ่าน 4.05 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ผ่าน 4.13 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ผ่าน 4.02 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 
ผ่าน 2.70 

ผลรวม ผ่าน 6 หลักสูตร 3.77 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผดิชอบ 
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  27 

การคำนวณผลการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้  = 
        

 

= 3.77 คะแนน 

รายงานผลการดำเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งในปี

การศึกษา 2562 วิทยาลัยดำเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลรวมค่าคะแนนประเมิน

เฉลี่ยของทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.77 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

IQA1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.1-03 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.1-04 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.1-06 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ประจำปีการศกึษา 2562 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

3.10 คะแนน 3.77 3.77 คะแนน  บรรล ุ

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร (22.64) 

 
จำนวนหลักสตูรทัง้หมดที่คณะรับผิดชอบ (6) 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  28 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : อาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 

สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี

อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม

กับพันธกิจ หรอืจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑก์ารประเมิน 

โดยการแปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกที่กำหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  

5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจำคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
 

หมายเหตุ  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จ

การศกึษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณี

ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

 2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับ

การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทัง้หมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  29 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

วุฒกิารศึกษา อาจารย์

ประจำ

ทั้งหมด 

คดิเป็น 

(ร้อยละ) 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน - 36 20 56 35.71 

รวมทั้งหมด - 36 20 56 35.71 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มี

วุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 

2562 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2560 2561 
2562 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มวีุฒิปริญญาเอก 13.5 17 20 - 20 

2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒปิริญญาโท 39.5 39 34 2 36 

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีวุฒปิริญญาตรี - - - - - 

4. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจรงิ

และลาศึกษาต่อ 

53 56 54 2 56 

5. คิดเป็นรอ้ยละของจำนวนอาจารย์ที่มวีุฒิ

ปริญญาเอก 

25.47 30.36 35.71 

การคำนวณผลการดำเนินการ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มวีุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

จำนวนอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (20) 
x 100 

            จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (56) 

    = 35.71 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก (35.71) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (40) 

    = 4.46 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  30 

รายงานผลการดำเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในรอบ 

ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยมีอาจารย์ประจำวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 56 คน โดยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อยู่ในกลุ่มสถาบัน

กลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้ เป็น คะแนนเต็ม 5 

เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อดำเนินการคำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เท่ากับร้อยละ 35.71 แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ เท่ากับ 4.46 คะแนน  

ซึ่งปัจจุบันมอีาจารย์ประจำวิทยาลัยที่กำลังศกึษาต่อระดับปริญญาเอก ตามรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
กำลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 สำเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์ รอสภาอนุมตัิ

สำเร็จการศึกษา 

บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

2563 

2. อาจารย์พุทธิวัฒน ์ไวยวุฒธินาภมูิ กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2563 

3. อาจารยศ์ุภมติร ศรสีวสัดิ์ กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

4. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

5. อาจารยส์ิทธิชัย พินธุมา กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

6. อาจารย์ปิยมาส กล้าแขง็ กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

7. อาจารย์พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2564 

8. อาจารยล์ำไผ่ ตระกูลสนัติ กำลังศึกษาต่อ Doctor of  Philosophy (Supply 

Chain&Logistics) RMIT 

2564 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  31 

ชื่อ – สกุล 
กำลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
สาขา / สถานศึกษา 

ปีท่ีคาดว่าจะ 

 สำเร็จการศึกษา 

University, Australia 

9. อาจารย์กฤศญา จนัทร์ดาแสง กำลังศึกษาต่อ บธ.ด . สาขาการจัดการโลจิ

ส ติ ก ส์ แ ล ะ ซั พ พ ล า ย เช น

มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์ 

2564 

10. อาจารย์จตัตุรงค์ เพลินหดั กำลังศึกษาต่อ บธ.ด. สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 

(การจัดการ) 

มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์ 

2564 

11. อาจารย์กติตอิำพล  สดุประเสรฐิ 

 

กำลังศึกษาต่อ บธ.ด. สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 

(การจัดการ) 

มหาวิทยาลยัเอเชยีอาคเนย์ 

2564 

12. อาจารย์วราภรณ ์สารอินมูล กำลังศึกษาต่อ Technology Management 

(Logistics and Supply Chain 

Management)  

The University of Strathclyde 

in UK 

2565 

13. อาจารย์ศศิวมิล ว่องวไิล กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2565 

14. อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2565 

15. อาจารย์มาธสุร แข็งขัน กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2565 

16. อาจารย์ พรเกยีรต ิภักดีวงศ์เทพ กำลังศึกษาต่อ บ ธ .ด .ส าขาวิ ชาก ารจั ด ก าร 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

2565 
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รายการหลักฐาน 

IQA1.2-01 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 40 ร้อยละ 35.71 4.46 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : หัวหนา้สำนักงาน 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหวา่ง 0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ตำแหน่งทางวิชาการ รวม

ตำแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจำ

ทั้งหมด 

คดิเป็น 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 50 6 - - 6 56 10.71 

รวมทั้งหมด 50 6 - - 6 56 10.71 

  

 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 

2560 2561 
2562 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - 

2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - 

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

4 5 6 - 6 

4. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่ง

อาจารย์ 

49 51 48 2 50 

5. รวมอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ 

53 56 54 2 56 

6. รวมอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวชิาการ 4 5 6 

7. คดิเป็นร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มี

ตำแหน่งทางวิชาการ 

7.55 8.39 10.71 

 

การคำนวณผลการดำเนินการ 

คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (6) 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (56) 

     = 10.71 

 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (10.71) 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = 0.89 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  35 

รายงานผลการดำเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการดำเนินการเปิด

การเรียนการสอน ในรอบปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยมีอาจารย์จำนวนทั้งหมด 56 คน มีอาจารย์ที่

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพพลายเชนอยู่ในกลุ่ม

สถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการกำหนดใหเ้ป็น คะแนน

เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อคำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

เท่ากับร้อยละ 10.71 แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ เท่ากับ 0.89 คะแนน 

 

ซึ่งปัจจุบันมอีาจารย์ประจำวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ – สกุล สถานะการเสนอขอตำแหน่งวชิาการ หมายเหตุ 

อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลงาน  

อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลงาน  

อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรไีวย อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลงาน  

อาจารย์ ดร.ธันย์  ชัยทร อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลงาน  

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลงาน หมายถึง อาจารย์แต่ละท่านที่มีรายชื่อตามตารางข้างบน

ดำเนินการยื่นผลงานต่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผลงานของ

อาจารย์แต่ละท่าน 

 

 โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยเข้า

ร่วมโครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อ – สกุล สถานะการเสนอขอตำแหน่งวชิาการ หมายเหตุ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน  

อาจารย์ ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน  

อาจารย์ ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน  

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน  

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน หมายถึง อาจารย์แต่ละท่านที่มีรายชื่อตามตารางข้างบนเข้าร่วม

โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดอบรม

ให้ความรู้เรื่อง แนวทางการเขียนผลงานและดำเนินการเขียนผลงาน เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณา

ผลงานในลำดับต่อไป 

 

ทั้งนี้วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้ให้การสนับสนุนอาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน และให้อาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาและดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้
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คำปรึกษาแนะนำอาจารย์ที่เตรียมเอกการเพื่อยื่นผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 

2563 

ชื่อ – สกุล สถานะการเสนอขอตำแหนง่วิชาการ หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คมสนั โสมณวัตร อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย ์ดร.พงษ์เทพ ภูเดช อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์ณฐัพล  วัฒนไชย อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยม์าธุสร แขง็ขัน อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย ์ดร. ชิตพงษ ์อยัสานนท์ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร ์ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์กฤศญา จันทรด์าแสง อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์ปยิมาส  กลา้แข็ง อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยศ์รีศรนิทร์ สุขสุทธ ิ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยอ์ัมพิกา  เล่าประวัติชัย อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์รัชนีวรรณ สุจรติ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์พรพรรณา เล่าประวตัิชัย อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยไ์กรวิทย์ สินธุคำมูล อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยศ์ุภมติร ศรสีวสัดิ ์ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยศ์ิรอิร สนองค์ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย ์ดร.ทมน ีสุขใส อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย ์ดร.ชณิชา หมอยาด ี อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

ผศ.ดร.เบญจพนธ ์ มีเงิน อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์วรรณี  สุทธใจด ี อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยส์ุนทร ีพุฒวิร อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยภ์ัค กริะนันทวัฒน ์ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยอ์นุช   นามภิญโญ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์พุทธิวัฒน ์ไวยวุฒธินาภูมิ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยอ์ัญชลี  หิรัญแพทย ์ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยธ์นวัฒน ์วิเศษสินธุ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารยส์ราวุธ พุฒนวล  อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  

อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ อยู่ระหวา่งการเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน  
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รายการหลักฐาน 

IQA1.3-01 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 26 ร้อยละ 10.71 0.89 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : หัวหนา้สำนักงาน 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 

รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์  

เป้าหมายการผลิตบัณฑติ ดังนั้น สถาบันจงึควรมีจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำที่ปฏิบัติงานจรงิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

กำหนด เป็นคะแนน 5  

 ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คำนวณหา

ค่า ความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำค่า

ความแตกต่างมา พิจารณาดังนี้  

 ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต ่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0  

 ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการคำนวณจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

 1. คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจำนวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ทุกรายวิชา

ตลอดปีการศกึษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) 

โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 

เมื่อ ni = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี ้

 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่ปี (FTES) =  

 

 

การปรับจำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้ เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนำมารวมคำนวณหาสัดส่วนจำนวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 

นักศกึษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี+FTES ระดับบัณฑิตศกึษา 

= FTES ระดับปริญญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑติศกึษา) 

= FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับ

บัณฑติศกึษา) 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจำนวนนักศกึษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศกึษาศาสตร์ 30:1 

9. ศลิปกรรมศาสตร์ วิจติรศลิป์และประยุกต์ศลิป 8:1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จำนวนหนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 
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สูตรการคำนวณ 

1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 

2) นำค่ารอ้ยละจากขอ 1 มาคำนวณคะแนน ดังนี้ 

2.1) คา่รอ้ยละที่นอ้ยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่ารอ้ยละที่มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  =                                                    
 

ผลการดำเนินงานการคำนวณค่า FTES ของคณะ/วิทยาลัย   

คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญา ค่า FTES รวม 

 ระดับปริญญาตรี 2,604.67 

ระดับปริญญาโท 68.63 

ระดับปริญญาเอก 47.03 

รวม 2,720.33 

  

ค่าเฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES         =  2,720.33  :  1 

      จำนวนอาจารย์ประจำ    54 

ค่ามาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุ่มสาขาวิชา)             =  50.38  :  1 

การคำนวณ   

1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

= ร้อยละ 101.52 

 

 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำท่ีเป็นจริง – สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลา

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 - 
ค่ารอ้ยละที่คำนวณได้จาก 2.3 

 
4 

 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นจริง (50.38) – สัดส่วนจำนวนนักศกึษา

เต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) X 100 

สัดส่วนจำนวนนักศกึษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน (25) 
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รายงานผลการดำเนินงาน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จากผลดำเนินงานการคำนวณค่า FTES วิทยาลัย จำนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ เท่ากับ 50.38 : 1  ดังนั้น เมื่อคำนวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 

101.52 ซึ่งค่ารอ้ยละทีม่ากกว่าร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1.4-01 รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

ร้อยละ 10 ร้อยละ 101.52 0.00 คะแนน  ไม่บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ / ฝ่ายวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศษิย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้ง

ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม

เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่

นักศกึษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสำคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิด

ประโยชน์แก่ผูร้ับบริการอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบริการใหค้ำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชี้วติแก่นักศึกษาในคณะ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ 

และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ รวมถึงช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น 

ช่องทางผ่านแอพพลิเคช่ัน Line และ Fecebook ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาผ่าน

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หรอืฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้บริการการ

ให้คำปรึกษามีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างครอบคลุมทั้งทาง

วิชาการ และแนวทางการใช้ชีวิต ทั้งในเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และมี

ช่องทางบริการ คือ จุดบริการ One Stop Service ณ ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ

บริการให้คำปรึกษาทางขอ้มูลข่าวสารงานวิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานที่คอยดูแลนักศึกษาให้คำปรึกษา

ทางด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียน การเทียบโอน และผลการเรียนของ

นักศึกษา รวมทั้งมีการดำเนินแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 

เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ 

อาทิเช่น เรื่องการเรียนการสอน ค่าเล่าเรียน ปัญหายาเสพติด และการใช้

ชีวติประจำวัน ในระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดำเนินงานตามคู่มือ

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา และสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดำเนินการตาม

คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลนักศึกษาให้

คำปรึกษาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้

ดำเนินจัดทำบันทึกประวัตินักศกึษาใหม่ทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาและผู้ปกครองของนักศึกษา ในกรณีฉุกเฉินได้

โดยสะดวก รวมทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ค่อยแนะแนวการใช้ชีวิตกับนักศึกษา

ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาในมหาวิทยาลัยตลอดจนจบการศึกษา มีการแจกคู่มือ

นักศกึษา มีจัดบริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทุนกู้ยืมการศกึษา แหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ แหล่งข้อมูลการสมัครงาน ทุนการศึกษา งานกองทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุบัติเหตุ

และเงินช่วยเหลือนักศึกษานอกเหนือจากอุบัติเหตุ และ เรื่องการพิจารณาเงิน

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้ง ในสถานการณ์ปัจจุบันวิทยาลัย

ได้มีเงินเยี่ยวยาสำหรับนักศึกษา และมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีทุนการศึกษา 

ช่วยเหลอืผูไ้ด้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในส่วนของการบริการด้านการสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษาได้ใช้หลาย

ช่องทางเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ 

การติดประกาศข้อมูลข่าวสารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางเว็บไซต์ของ

วิทยาลัยฯ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมาจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งใน

เว็บไซต์ยังมีการทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงไปฐานข้อมูลอื่น ได้แก่ Facebookของ

วิทยาลัยฯ และ Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ Line กลุ่ม Line ส่วนตัวของ

อาจารย์  ซึ่ งนักศึกษาและบุคคลภายนอกสามารถส่งข้อคำถ าม หรือให้

ข้อเสนอแนะได้กับทางวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการบริการ

ให้กับนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ซัพพลายเชนเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 

1. จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  23 

กรกฎาคม 2562  มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 554 คน และใน

โครงการนีย้ังมีการให้ขอ้มูลแนะนำนักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี้  

- อธิการบดีกล่ าวต้อนรับ  และให้แนวนโยบายการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

- ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม วิทยาเขตนครปฐม กล่าว

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกล่าวแนะนำวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

- คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

- ผู้ อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่ วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ แนะนำการลงทะเบียนผ่านระบบ Tablet (แท็บเล็ต) และการเรียน

การสอนในรายวิชา GE 

- สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยื่มเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เข้า

ร่วมประชุมกับฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม

อเนกประสงค์และศูนย์อาหาร วิทยาเขตนครปฐม 

2. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 

14  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร 

วิทยาเขตนครปฐม    

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน กล่าวต้อนรับนักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

- อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงเรื่อง ทิศทางการ

พัฒนาดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวถึงเรื่อง 

งานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

- อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์  รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ กล่าวถึงเรื่อง คุณภาพการศึกษาด้านโลจิสติกส์และ 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ซัพพลายเชน 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึง

เรื่อง เส้นทางการศกึษาให้ประสบความสำเร็จ 

- อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงเรื่อง การ

กำกับดูแลนักศึกษา และการใชชี้วติในรั้วมหาวิทยาลัย 

3. จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตและการปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ 

โดยรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS ประจำปีการศึกษา 2562 

(กิจกรรมต้อนรับร้องใหม่) โดยมีคณาจารย์ และรุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 

8-9 สิงหาคม 2562 ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึง

ข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ กฎระเบียบและข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย 

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวิธีการปรับตัวให้เหมาะสมและการแสดงออกได้

อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ รวมทั้งการปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่รู้สึกมีความรัก 

ความสามัคคี ความเคารพ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน อาจารย์ และรุ่นพี่ อีกทั้ง

เพื่อเกิดความภาคภูมใิจในความเป็น “ลูกพระนาง” 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้กับนักศึกษา ได้

มีภาวะการเป็นผู้นำรู้จักความเสียสละและมีจิตสาธารณะ มีวิสัยทัศน์ที่ดีและ

แสดงออกได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและ

ผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดกิจกรรม

ครั้งนีเ้พื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตแิละแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมระเบียบวินัยจราจร ความปลอดภัยใน

การขับขี่ยานพาหนะ การใช้รถใช้ถนนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และมีการบรรยายถึงวิธีการดูแลสุขภาพของตัวเอง

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ โดยให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องของโรคเครียด 

โรคซึมเศร้า โรคไข้เลือดออก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ใน

วัยเรียน 

รายการหลักฐาน IQA1.5-1-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 618/2562 เรื่อง 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปี

การศกึษา 2562 

IQA1.5-1-02 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 619/2562 เรื่อง 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญา
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-1-03 คู่ มื อระบบอาจารย์ที่ ป รึกษาวิชาการ ระดับปริญ ญ าต รี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-04 คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับ

บัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA1.5-1-05 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องหลักเกณฑ์การ

พิจารณาให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา 

IQA1.5-1-06 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องกำหนดอัตราเงิน

ช่วยเหลอืนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุและกรณีอื่นนอกจากอุบัติเหตุ 

IQA1.5-1-07 ใบบันทึกประวัตินักศึกษา 

IQA1.5-1-08 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ประจำปีการศกึษา 2562                     

IQA1.5-1-09 โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS ประจำปีการคึกษา 2562 

IQA1.5-1-10 โครงการจติอาสากิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-1-11 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 

เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  ,เว็บไซต์วิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th ,Facebook 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,Line กลุ่ม CLS Student 61-1 ,Line กลุ่ม 

CLS Student 61-2 ,Line กลุ่ม CLS Student 62 ,Line กลุ่ม สโมสร 06 ,Line กลุ่ม 

สโมสร 07 , Line กลุ่ม ศษิย์เก่า ฅนคิดถึงกัน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการให้มีการจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่

ให้บริการแก่นักศึกษา เช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การศึกษาที่ผูกกับ

รายได้ในอนาคต (กรอ.) การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกอง

ประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้/นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ทุนการศึกษา 

งานกองทุน เรื่อง เงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุบัติเหตุและเงินช่วยเหลือ

นักศึกษานอกเหนือจากอุบัติเหตุ และ เรื่องการพิจารณาเงินสนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมของนักศกึษา การบริการจัดหางาน   

นอกจากทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้รับแล้ว ยังมีหน่วยงาน

จากภายนอกที่นักศกึษาได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 

1. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีนักศึกษา 

ผูไ้ด้ทุน จำนวน 2 คน คือ 

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

1) นางสาวพรรษา อภโิช 

2) นางสาวณุอัยม์ หะยีดารียอ 

2. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ในโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทย

การไฟฟ้า จำกัด มีนักศึกษาผูไ้ด้ทุน จำนวน 1 คน 

      1) นางสาววิภาวี ทองชาติ 

3. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในโครงการ ทุนการศึกษา สร้าง

นักปฎิบัติการ สู่ความเป็นเลิศดา้นโลจิสติกส์ มีนักศึกษาผูไ้ด้ทุน จำนวน 5 คน คือ 

     1) นายสักยพัฒน์ ทองไชย 

         2) นายปรีชาพล สวนเรือง 

     3) นางสาวสุนิสา สาที 

     4) นางสาวกมลรัตน์ วรรณชารี 

     5) นายธนวัฒน์ วนะวนานนท์ 

รวมถึงมีการให้ข้อมูลข่าวสารโดยได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดกลางเพื่อใหบ้ริการ

ด้านการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ทุนการศึกษา กยศ.และข้อมูลข่าวสาร

ด้านต่างๆ รวมทั้งมีการส่งข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา และเพื่อช่วย

ในการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งที่ให้ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คือ บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ของ

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

พลายเชน และช่องทางแอพพลิเคช่ัน Line เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสำหรับ

นักศึกษาและเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษ าและ

หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นักศกึษา ดังนี้ 

1) ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ช่องทางการสื่อสาร 

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 

แอนด์ เซลส์ จำกัด 

ROV Young Master 

Championship 2019   

- บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

- เว็บไซต์วิทยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

Kerry Express job in 

Thailand 

Kerry Express Young Learn 

ประจำปีการศกึษา 2562 

https://www.facebook.com/วิทยาลัย
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รายงานผลการดำเนินงาน 

- สถาบันพัฒนาฝมีอื

แรงงานจังหวัดนครปฐม 

- สมาคมบริหารงาน

จัดซื้อและซัพพลายเชน

แห่งประเทศไทย  

 

 โครงการพัฒนาบุคลากรใน

สถานประกอบการด้าน 

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการ

NAKHONPATHOM 

Logistics community 

seminar “NLC” 

- Facebook 

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- Line 

2) ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น 

ชื่อหน่วยงาน ข้อมูล/กิจกรรม ประเภทงาน ช่องทางการสื่อสาร 

JOBBKK.COM บ ริ ษั ท จั ด ห า ง า น 

สมัครงาน ที่รวบรวม

แหล่งงาน ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน โดย

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนได้

ร่วมกับ  JOBBKK จั ด

โครงการจัดการหา

จั ด ห า ง า น แ ล ะ

ฝึ ก อ บ รม อ า ชีพ  ณ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน เมื่อ

วันที่ 1-15 กรกฎาคม 

2 5 6 3  (ผ่ า น ร ะบ บ

ออนไลน์) 

Full Time 

และ  

Part Time 

- บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

- เว็บไซต์วิทยาลัย 

www.cls.ssru.ac.th 

-Facebook 

วิทยาลัย 

โลจสิติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

- Line กลุ่ม 

บจก. อฟี ไลท์ติง้ รับสมัครงานผู้จัดการ

คลังสินค้า 

Full Time - Line กลุ่ม 

บริษัท ซีพี 

ออลล์ จำกัด 

(มหาชน) 

รับสมัครงานพนักงาน

คลังสินค้า 

Full Time - Line กลุ่ม 
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บริษัท 

คอมแพคอัลติ

เมท จำกัด เป็น

ผูน้ำเข้าและ ขาย

ส่ง (wholesale) 

รั บ ส มั ค รพ นั ก งาน

จัดเรียงสินค้า,ขับรถ

ส่งของ,พนักงานติดรถ

ส่งของ 

Full Time - Line กลุ่ม 

บริษัท ระบบ

ขนส่งมวนชน

กรุงเทพ จำกัด 

เจ้าหนา้ที่สถาน ี Full Time - Line กลุ่ม 

SCG EXPRESS พนักงานคลังสินคา้ Full Time - Line กลุ่ม 

วิทยาลัยเทคนิค

วิมล

บริหารธุรกิจ 

รั บ ส มั ค รอ าจ าร ย์  

สาขาการตลาด การ

โรงแรม โลจิสตกิส์ 

Full Time - Line กลุ่ม 

 
รายการหลักฐาน IQA1.5-2-01 ภาพกิจกรรมรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-2-02 รายชื่อนักศึกษารับทุน ภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-2-03 ภาพกิจกรรมรับทุนการศึกษา โครงการ ทุนการศึกษา สร้างนัก

ปฎิบัติการ สู่ความเป็นเลิศดา้นโลจิสติกส์ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการ ROV Young Master Championship 

2019   

IQA1.5-2-05 รายงานผลการดำเนินโครงการ Kerry Express Young Learn 

ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒ นาบุคลากรในสถาน

ประกอบการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้ครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการ NAKHONPATHOM Logistics community seminar “NLC” 

IQA1.5-2-07 ช่องทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา เช่น Line กลุ่ม ศิษย์เก่า  

ฅนคิดถึงกัน    

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่

นักศึกษา 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  50 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เมื่อสำเร็จการศกึษาไปสามารถทำงานในสถาน

ประกอบการได้อย่างมีประสทิธิภาพ ดังนี้  

1. ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 1) เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษามีความรู้ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาสในการทำงานในสถาน

ประกอบการที่ต้องการ 2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเตรียมตัวสมัครงานให้กับ

นักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 720 คน มีระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 

2. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการให้กับนักศึกษา (ผ่านระบบ

ออนไลน์)  เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา และศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัยฯ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันและเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา ดังนี้ 

1) จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ (ผ่านระบบ

ออนไลน์)เมื่อวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริม

ให้นักศึกษามีความรู้ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาสในการทำงานในสถาน

ประกอบการที่ต้องการ 2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเตรียมตัวสมัครงานให้กับ

นักศึกษา 3) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและ

เสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้า

ร่วมโครงการ จำนวน 712 คน มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

2) จัดโครงการการจัดการอย่างมืออาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์)เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบันและเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา 3) เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน มีระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

รายการหลักฐาน IQA1.5-3-01 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  51 

รายงานผลการดำเนินงาน 

การศกึษา 2562 

IQA1.5-3-02 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่

สถานประกอบการ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-3-03 รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการอย่างมอือาชีพ ประจำปี

การศกึษา 2562 

IQA1.5-3-04 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการ ประจำปี

การศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่

ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีดำเนินการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการให้บริการแก่นักศึกษา ทั้ง 3 ด้าน โดยได้ดำเนินการสำรวจความ

พึงพอใจของนักศึกษาทุกช้ันปีของวิทยาลัยที่ได้รับบริการในด้านต่างๆ เพื่อนำผล

การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการใหบ้ริการและการให้ข้อมูล เพื่อจะส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ซึ่งมีการสรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุก ช้ันปีของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ดังนี้ 

(1) ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.84 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

(2) ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด 

   (3) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

รายการหลักฐาน IQA1.5-4-01 อ้างถึง IQA1.5-3-04 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การบริการ ประจำปีการศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้

ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายกิจการมีผลการประเมินความพึง

พอใจการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน เมื่อปีการศึกษา 2561 ทั้ง 3 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  52 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ด้าน ดังนี้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน ปีการศึกษา 2561 

ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชี้วติแก่นักศึกษา 

4.83 

ด้ าน ก ารบ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวส ารแก่

นักศึกษา 

4.81 

ด้ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น า

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา 

4.79 

ทั้งนี้  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการนำแนวทางในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในปี

การศึกษา 2562 มาพัฒนาปรับปรุงแล้ว ส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในปีการศกึษา 2562 เพิ่มขึ้น ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านการบริการ ผลประเมิน ปีการศึกษา 2562 

ด้านการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชี้วติแก่นักศึกษา 

4.84 

ด้ าน ก ารบ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ าวส ารแก่

นักศึกษา 

4.81 

ด้ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น า

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา 

4.80 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้นำผลการประเมินคุณภาพของการให้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จากข้อ 4 มา

เสนอในที่ประชุม เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแผนและ

จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการสำหรับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในปี

การศกึษา 2563 

รายการหลักฐาน IQA1.5-5-01 อ้างถึง IQA1.5-3-04 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การบริการ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.5-5-02 รายงานการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 

IQA1.5-5-03 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  53 

รายงานผลการดำเนินงาน 

การศกึษา 2563 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ขอ้มูลและความรูท้ี่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการจัดการให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพศิษย์เก่าเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลการ

สมัครงาน ข้อมูลการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อหลักสูตรระยะสั้น และข้อมูลกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบันเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

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

2) Facebook วิทยาลัย โลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

3) Line กลุ่มศษิย์เก่า วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

กิจกรรม/โครงการที่ดำเนนิการจัดใหแ้ก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 

1) จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ (ผ่านระบบ

ออนไลน์)เมื่อวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริม

ให้นักศึกษามีความรู้ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาสในการทำงานในสถาน

ประกอบการที่ต้องการ 2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเตรียมตัวสมัครงานให้กับ

นักศึกษา 3) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและ

เสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้า

ร่วมโครงการ จำนวน 712 คน มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

2) จัดโครงการการจัดการอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

วิทยาลัย 2) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและ

เสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างวิทยาลัยกับองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีศิษย์เก่า

เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

รายการหลักฐาน IQA1.5-6-01 ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า เว็บไซต์

วิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th และ Line กลุ่มศษิย์เก่า 

IQA1.5-6-02 อ้างอิง IQA1.5-3-02 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการ

เตรียมความพรอ้มสู่สถานประกอบการ ประจำปีการศกึษา 2562 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

IQA1.5-6-03 อ้างอิง IQA1.5-3-03 รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการ

อย่างมืออาชีพ ประจำปีการศกึษา 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  55 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์ กรนักศึกษา เป็น

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้

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

ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ที่คณะ 

สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต และนำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยฝ่ายกิจการ

นักศึกษาดำเนินการจัดประชุมสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 

2562 มนีักศึกษาที่เป็นตัวแทนของแต่ละสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเข้าประชุม  

โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งรายละเอียดของการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา

นักศึกษาร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่

ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ นอกจากนี้ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีระบบในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก

ด้าน ดังนี้ 

1) มีการแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมของ

วิทยาลัยฯ โดยทำหน้าที่กำหนดแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่

สอดคล้องกับคุณลักษณะตามที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

2) มีการจัดทำตารางกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้

นำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนและการจัดสรรเวลาทำกิจกรรมให้

ถูกต้อง 

3) ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2562 ได้กำหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ประการ ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม  

(2) ความรู ้ 

(3) ทักษะทางปัญญา  

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำเสนอ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติแผนการ

บริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 

รายการหลักฐาน IQA1.6-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี

การศกึษา 2562 

IQA1.6-1-02 รายงานการประชุมสโมสรนักศึกษา วาระเรื่อง การจัดทำแผน

กิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 

2562  

IQA1.6-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2562 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

IQA1.6-1-04 ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-1-05 รายงานการประชุมอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 

กันยายน 2562 

IQA1.6-1-06 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากท่านอธิการบดี 

บันทึกเลขที่ 2751 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา โดย

มุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษา คือ การจัดการเรียน

การสอนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ จนสำเร็จการศึกษา และมีการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยส่งเสริมให้นักศึกษาจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน  

1). ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของบัณฑิตไทย 

ประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอย่าง

เหมาะสมในสถานการณ์ขัดแย้งของสังคม มีหลักคิดเชิงคุณธรรม คือ โครงการ

แสงธรรมนำชีวิต จัดเมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2562 ซึ่งผลการดำเนินงาน คือ  

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,890 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30  ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.79 

2) ด้านความรู้ ทักษะเชาว์ปัญญา นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานบนข้อเท็จจริง 

มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎี คือ โครงการ

อบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ จัดเมื่อวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 

2563 ซึ่งผลการดำเนินงาน คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 712 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 94.76 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.74 และ



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  58 

รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดเมื่อวันที่ 

18-19 และ 25-27 มกราคม 2563 ซึ่ งผลการดำเนินงาน คือ  มีผู้ เข้าร่วม

โครงการจำนวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง

พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.75 

3) ด้านทักษะทางปัญญานักศึกษาต้องมีกระบวนการ มีทักษะในการคิด 

วิเคราะห์สถานการณ์ได้ ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 

อย่างสร้างสรรค์ คือ โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS (ค่ายผู้นำ) ในโครงการ 

Kerry Express Young Learn ป ระจำปี ก ารศึ ก ษ า  2 5 6 2  จั ด เมื่ อ วั น ที่  12 

พฤศจกิายน  2562 ซึ่งผลการดำเนินงาน คอื มผีูเ้ข้าร่วมโครงการจำนวน 517 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 89.91 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.81 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบการที่สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ วางแผนงานดำเนินชีวิตและรับผิดชอบ

การเรียนรู้ของตนเองได้ คือ โครงการ CLS Ambassadors Contest 2019 จัดเมื่อ

วันที่  17 ตุลาคม 2562 ซึ่งผลการดำเนินงาน คอื มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 517 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.91 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.84 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและ

การเขียน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์

และสถิติได้ คือ โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ให้กับนักศึกษา

และศษิย์เก่า  จัดเมื่อวันที่  15-16 กุมภาพันธ์ 2563  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ

จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย4.90 

นอกจากทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 5 ประการได้อย่างครบถ้วน ยังสนับสนุนสิ่งเสริมให้ส่งนักศึกษาเข้า

ประกวดผลงานด้านวิชาการ และด้านต่างๆ จนได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ จำนวน 15 รางวัล ดังนี้ 

1. การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 โดย

จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ  และ

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 รางวัล คือ 

นายภูริเดช พ่อค้า ได้รับรางวัลรองอันดับ 2 กีฬาจักรยานประเภทอินไลน์เรซ  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  59 

รายงานผลการดำเนินงาน 

2. การแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO โดยสมาคม

สถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) และคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2563 จำนวน 

11 รางวัล คือ  

1) นางสาวปรียาภัทร ขุมพิมาย ได้รับรางวัลที่ 1 Certificate of Performance 

With Highest Honor 

2) นางสาวปุสยา พรมใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 Certificate of Performance With 

Highest Honor 

3) นายภาสกร เรืองมัจฉา ได้รับรางวัลที่ 2 Certificate of Performance With 

High Honor  

4) นางสาว ธัญญลักษณ์ สรเดช ได้รับรางวัลที่ 3 Certificate of Performance 

With Honor 

5) นายปริญญา คามุดปอพาน ได้รับรางวัลที่ 3 Certificate of Performance 

With Honor 

6) นายสหรัฐ คงปรี ได้รับรางวัลที่ 3 Certificate of Performance With Honor 

7) นายปฏิญญา จันทร์บุญ ได้รับรางวัลที่ 2 Certificate of Performance With 

High Honor 

8) นายนิติภูมิ ปล้องนาค ได้รับรางวัลที่ 2 Certificate of Performance With 

High Honor 

9) นายทัศพล พลดร ได้รับรางวัลที่ 3 Certificate of Performance With Honor 

10) นายฐนกร ด้วงอนงค์ ได้รับรางวัลที่ 3 Certificate of Performance With 

Honor 

11) นายทินภัทร ตั้งอุทัยธรรม ได้รับรางวัลที่ 3 Certificate of Performance 

With Honor 

3. การประชุมวิชาการ The ICBTS 2019 International Conferaence Business 

Education Social Sciences Tourism and Technology Tokyo, Japan 27-29 

November, 2019 จำนวน 3 รางวัล คือ 

1) นายอนันต์ยศ ศรีแก้ว และนายพงศธร สุขปัญญา ได้รับรางวัล Best Paper 

Award  

2) นายอุดม  พูลลาภ ได้รับรางวัล Best Paper Award  

3) นายวิศวะ อุนยะวงษ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  60 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.6-2-01 รายงานผลการดำเนินโครงการแสงธรรมนำชีวิต ประจำปี

การศกึษา 2562 

IQA1.6-2-02 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่

สถานประกอบการ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-2-03 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและศิษย์

เก่า 

IQA1.6-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการ Kerry Express Young Learn 

ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-2-05 รายงานผลการดำเนนิโครงการ CLS Ambassadors Contest 2019 

IQA1.6-2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

Excel 

IQA1.6-2-07 รางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ 

ประจำปี 2563 นายภูริเดช พ่อค้า 

IQA1.6-2-08 รางวัลการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO

จำนวน 11 รางวัล 

IQA1.6-2-09 รางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการ The ICBTS 2019 

International Conferaence Business Education Social Sciences Tourism and 

Technology Tokyo จำนวน 3 รางวัล 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษา 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ จัดกิจกรรม

กำหนดการผู้บริหารพบนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  14  

สิงหาคม 2562 โดยอาจารย์    ดร.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์  รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ แนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้จัด

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่

นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ความรู้และอธิบายความสำคัญของ

การประกันคุณภาพ เกณฑ์การประกันคุณภาพ และการประกันคุณภาพที่

เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้แก่นักศึกษาได้ทราบ รวมถึงรายละเอียดความสำคัญ

ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 

6 มนีาคม 2563 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  61 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA1.6-3-01 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในแก่นักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินผลความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกโครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน พบว่า 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 โครงการ โดย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการดำเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการทุก

โครงการ ดังนี้  

1. โครงการแสงธรรมนำชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นการพัฒนาลักษณะ

นิสัยของบัณฑิตไทย ประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ขัดแย้งของสังคม มีหลักคิดเชิง

คุณธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของบัณฑิตไทย 

ประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอย่าง

เหมาะสมในสถานการณ์ขัดแย้งของสังคม มีหลักคิดเชิงคุณธรรม โดยฝ่ายกิจการ

นักศึกษาได้จัด โครงการแสงธรรมนำชีวิต จัดเมื่อ วันที่  6 สิงหาคม  2562 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใชใ้น

ชีวิตประจำวันได้  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 1,890  คน คิดเป็นร้อยละ 87.30  

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.79  

2. โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  ด้านความรู้ 

ทักษะเชาว์ปัญญา นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานบนข้อเท็จจริง มีการนำเสนอ

ข้อมูลที่เป็นจริง เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัด

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ (ผ่านระบบออนไลน์) 

เมื่อวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ความรู้ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาสในการทำงานในสถานประกอบการที่

ต้องการ 2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเตรียมตัวสมัครงานให้กับนักศึกษา และ 

3) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา มีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วม

โครงการ จำนวน 712 คน ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.83  
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3. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  ด้านทักษะทาง

ปัญญานักศึกษาต้องมีกระบวนการ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์สถานการณ์ได้ 

ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยฝ่าย

กิจการนักศกึษาได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและ

ศิษย์เก่า จัดเมื่อวันที่ 18-19 และ 25-27 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) เพื่ อให้นักศึกษามีความรู้ ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูดเบื้องต้น 2) เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการ

สอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 527 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.75  

4. โครงการ Kerry Express Young Learn ประจำปีการศึกษา 2562 ด้านทักษะ

ทางปัญญานักศึกษาต้องมีกระบวนการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ 

ได้ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์โดย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัด  โครงการ Kerry Express Young Learn ประจำปี

การศึกษา 2562 จัดเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน  2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์กิจกรรม/โครงการและการวางแผนใน

การจัดกิจกรรม 2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา มี

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  517 คน คิดเป็นร้อยละ 89.91 ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.81  

5. โครงการ CLS Ambassadors Contest ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบการที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ 

วางแผนงานดำเนินชีวิตและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยฝ่ายกิจการ

นักศึกษาได้จัด โครงการ CLS Ambassadors Contest 2019 จัด เมื่ อวันที่   17 

ตุลาคม  2562 โดยมี วัตถุประสงค์  1) เพื่ อส่ งเสริม ให้นั กศึกษาได้ แสดง

ความสามารถในด้านการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และ 2) เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาให้นักศึกษาให้มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหว่างนักศึกษาด้วยกันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 517 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.91 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.84  

6. โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สามารถใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติได้ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัด

โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าเมื่อ

วันที่  15-16 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 298 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.90  

7. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา โดยฝ่าย

แผนงานและประกันคุณภาพ ได้ โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกัน

คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 85.92 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 4.75 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำผลจากการจัดโครงการของปีการศึกษา 2562  

มาวิเคราะห์เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 

2563 พบว่า ควรกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์  

ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 5 ประการ ในปีการศกึษา 2563 ต่อไป 

รายการหลักฐาน IQA1.6-4-01 อ้างอิง IQA1.6-2-01 รายงานผลการดำเนินโครงการแสงธรรมนำ

ชีวติ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-4-02 อ้างอิง IQA1.6-2-02 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการ

เตรียมความพรอ้มสู่สถานประกอบการ ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-4-03 อ้างอิง IQA1.6-2-03 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษาและศษิย์เก่า 

IQA1.6-4-04 อ้างอิง IQA1.6-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการ Kerry 

Express Young Learn ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-4-05 อ้างอิง IQA1.6-2-05 รายงานผลการดำเนินโครงการ CLS 

Ambassadors Contest 2019 

IQA1.6-4-06 อ้างอิง IQA1.6-2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ
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ด้านคอมพิวเตอร์ Excel 

IQA1.6-4-07 อ้างอิง IQA1.6-3-01 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน

งานประกันคุณภาพการศกึษาภายในแก่นักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA1.6-4-08 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีกระบวนการติดตามและประเมินผล

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผลประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จและค่า

เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด : ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 

แนวทาง หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ (เป้าหมาย ระดับ ≥4.00) ผลการดำเนินงาน คือ 

นักศึกษามีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ แนวทาง หรือทฤษฎี

ที่มปีระโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ 

(เป้าหมายร้อยละ 80) มีผลการดำเนินงาน คือ นักศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆ ร้อยละ 94.65 

3. ตัวชี้วัด : ร้อยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและหรือนานาชาติ (เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 0.50) ผลการดำเนินงาน คือ 

นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ ร้อยละ 

0.56 

4. ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา (ระดับ≥ 4.45) ผลการดำเนินงาน คือ นักศึกษามีระดับ

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด 

รายการหลักฐาน IQA1.6-5-01 อ้างถึง IQA1.6-4-08 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจำปีการศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  65 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิเคราะห์ผล

ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชนมีผลการดำเนินงานบรรลุตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด ฝ่าย

กิจการนักศึกษาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2563 ที่จะ

ปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2563 โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาในแผนปฏิบัติการปีต่อไปคือควร

กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม

การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม และ

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ในปีการศึกษา 

2563 ต่อไป 

รายการหลักฐาน IQA1.6-6-01 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี

การศกึษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 1  

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต   

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนานักศึกษาตามกิจกรรมการพัฒนานักศกึษาต่างๆ โดย

ได้รับการยกย่องหรอืได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการครบทุกด้าน 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบและกลไกในการให้คำปรึกษา และบริการด้านข้อมูล

ข่าวสารที่ชัดเจน รวมถึงมกีารให้ความสำคัญและมกีารจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 

6.  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พึง

ประสงค์และสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับ

การคัดเลือกบทความวจิัยเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จำนวน 2 คน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

7.  วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ รวมถึงการมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม 

คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  

8. นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทีมสโมสรนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน นักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

2. มีการดำเนินการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือภายนอกกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงาน

ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ในด้านการพัฒนา

นักศกึษา 

3. มีการมุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาตามศตวรรษที่ 21 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2. จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การพัฒนา
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บุคลิกภาพ เพื่อการเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันของนักศึกษาในเวทีระดับชาติและระดับ

นานาชาติใหเ้พิ่มมากขึ้น 

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาวางแผนงานหรือเสนอความคิดเห็นทางด้านพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มีสิ่งสนับสนุน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่กำลัง

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่กำลังเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้สำเร็จลุล่วงอย่าง

รวดเร็วขึ้น 

2. ดำเนินการเปิดรับสมัคร และสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิทยาลัย เพื่อให้ค่า 

FTES เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาวางแผนงานหรือเสนอความคิดเห็นทางด้านพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจารย์ประจำ

วิทยาลัยกำลังศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 16 คน 

2. อาจารย์ประจำวิทยาลัยได้ตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจารย์ประจำวิทยาลัย ซึ่งมี

อาจารย์ประจำวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลงาน จำนวน 4 คน อยู่ระหว่างการยื่น

ผลงาน จำนวน 4 คน และอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน จำนวน 28 คน 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน

หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบ

ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุน

ทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณา

การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมี

คุณภาพมีประโยชน ์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งช้ีที ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตาม

แผนที่กำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ

ของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่

จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน

จัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

คุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน

การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำขึ้น

เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุน

การวิจัย การแจง้ผลการพิจารณาทุนวิจัย การรายงานความก้าวหนา้การทำวิจัย 

การเบิกจ่ายทุนวิจัย และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกคณะ/

วิทยาลัย/หน่วยงานสามารถเข้าถึงขอ้มูลได้  

ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ

วิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่านดำเนินการทำงานวิจัยตาม

กรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจด้านการวิจัย โดยใช้ระบบวิจัย

ออนไลน์ (RIS) ตามกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการทำวิจัยจนส่งเล่มรายงาน
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วิจัยฉบับสมบูรณ์  

อีกทั้ ง วิทยาลัยโลจิสติกส์ ได้วางระบบกลไกการสรุปผลการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โดยการกำหนดเส้นทางการรายงานผลการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ คือ เจ้าของเอกสารลงนาม > เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิจัย 

> รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเป็นการกำกับดูแลในเรื่องของผลงานวิจัย/งานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ และการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป็นลำดับถัดไป

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการวิจัยในกระบวนการงานวิจัยต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้  

1) ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System) เป็นระบบที่ใช้

บริหารจัดการงานวิจัยในเรื่อง การยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงาน

ความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัย การส่งบทความในการ

นำเสนอและตีพมิพ์เผยแพร ่

2) ระบบงานประชุมวิชาการออนไลน์ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการในเรื่อง 

การลงทะบียน นำเสนอผลงาน การส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ การส่ง

บทความปรับแก้ใหผู้้นำเสนอแก้ไข การแจ้งผลประเมินบทความ การแจ้งหนังสือ

ตอบรับผูเ้ข้าร่วมงานประชุมวิชาการ  

3) ระบบวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online : ThaiJo) เป็นระบบเว็บไซต์ที่ 

TCI รับรอง โดยระบบจะมีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนที่ 1 การจัดการสมาชิก ส่วนที่ 

2 การรับเข้าบทความ ส่วนที่ 3 การประเมินบทความ ส่วนที่ 4 เป็นการเผยแพร่

บทความ ซึ่งสามารถเข้าไปสืนค้นข้อมูลบทความของวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได ้
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่

อาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวให้

มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อเนื่อง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของ

การดำเนินงานมีการนำผลการดำเนินงานจากระบบออนไลน์ต่างๆ มาจัดทำ

แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยในปีถัดไป 

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

IQA2.1-1-02 คู่มือการใชง้านระบบวิจัยออนไลน์ (สำหรับผู้วจิัย) 
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IQA2.1-1-03 เอกสารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยข้อมูลระบบ RIS 

ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA2.1-1-04 ระบบงานประชุมวิชาการออนไลน์ 

IQA2.1-1-05 ระบบ Thaijo วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ใหค้ำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต

งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หอ้งปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting professor) 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน ที่

เป็นหน่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์

ประจำและบุคลากรของวิทยาลัย อีกทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มี

ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย มีห้องสมุด

เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และสนับสนุนให้มีการจัดประชุม

วิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการ

นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์

คลังงานวิจัย (SSRUIR) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสืบค้นข้อมูล และ

เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

3) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

(RIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำขึ้น 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรือ
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งานสร้างสรรค์ ในเรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า 

การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัยและการสรุปรายงาน รวมถึงการกำกับ

ติดตามสถานการณ์ดำเนินงานการวิจัยของบุคลากรทุกท่าน โดยบุคลากรทุก

ท่านจะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการ

ประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Economic and Business 

Education Management 2 02 0 , Theme : Change and Development 3 rd, at 

Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR. ระหว่างวันที่  16  – 17 

มกราคม 2563 

5) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการดำเนินการจัดโครงการจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง

ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 

3 “The 3nd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS 2020)” มี

กำหนดจัดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

6) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ

วิทยาลัยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยได้มีการจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการหลักฐาน IQA2.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2560 วาระ ขออนุมัติจัดตั้งสถาบันวิจัยธุรกิจซัพ

พลายเชน 

IQA2.1-2-02 เอกสารระบบคลังฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (SSRUIR) 

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

IQA2.1-2-04 เล่มการประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on 

Economic and Business Education Management 2020, Theme : Change and 

Development 3rd, at Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR. 

IQA2.1-2-05 เล่ม Full Conference on Logistics and Supply Chain 2020 

IQA2.1-2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Scopus 2563 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจำทุกท่าน

ต้องดำเนินการทำผลงานวิจัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอาจารย์

ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับพิจารณาทุนในการจัดทำ

ผลงานวิจัยจากการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน

สถาบัน เป็นงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 1,106,700.00 บาท และเป็น

งบประมาณแผ่นดิน จำนวน  1,193,233.40 บาท  และได้รับการพิจารณาทุน

จากแหล่งภายนอกสถาบัน จำนวน 5,499,550.00 บาท รวมจำนวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณภายในและภายนอก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 

7,799,483.40 บาท ซึ่งมีจำนวนผลงานวิจัยทั้งสิน้ จำนวน 57 เรื่อง 

รายการหลักฐาน IQA2.1-3-01 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 

2563 (แหล่งเงินทุนภายในและภายนอก) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้

อาจารย์ประจำเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ   โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และนำเสนอผลงาน

จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสิ้น จำนวน 

158 ผลงาน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังได้จัดทำวารสาร ซึ่งได้

รับรองคุณภาพมาฐานของวารสารจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-

Journal Citation Index Centre โดยจัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 สาขา มนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานให้กับ

อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีการจัดทำวารสาร

จำนวน 2 เล่ม คอื 

     - วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  74 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ธันวาคม 2562  

     - วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – 

มิถุนายน 2563 

รายการหลักฐาน IQA2.1-4-01 ตารางสรุปผลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลาย

เชน  จำนวน 158 เรื่อง 

IQA2.1-4-02 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการ

เขียนบทความ ฯ 

IQA2.1-4-03 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อ

เสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

IQA2.1-4-04 ผลการประเมินวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA2.1-4-05 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 

กรกฏาคม – ธันวาคม 2562  

IQA2.1-4-06 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน 2563 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการดำเนินงาน      วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนันสนุน ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ในการ

เขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS และมจีำนวนเข้าร่วมโครงการ 16 คน 

2. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แก่ โครงการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and 

Supply Chain 2020 (CLS 2020)” มีกำหนดจัดในวันที่  22 พฤษภาคม 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานผลวิจัยและส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักศึกษา  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  75 

รายงานผลการดำเนินงาน 

3. โครงการกิจกรรมการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียนงานวิจัยให้

ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใหค้วามรู้ในการเขียนบทความ

วิจัย และบทความวิชาการ ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งเป็นเครื่องการันตี

คุณภาพงานวิจัย และมจีำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 40 คน 

4.  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM 

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็น

งานวิจัยเชิงปริมาณที่มีการประยุกต์ใช้สถิติหลายค่า และมีจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 47 คน 

5 โครงการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงการและ

ตระหนักถึงประเด็นงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และมีจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 20 คน 

6. โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย  : “การลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOA) ทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ  Universiti of Technologi 

MARA ประเทศมาเลเซีย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรม

วังสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง

เครือข่ายด้านวิชาการ และด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ และ 2) เพื่อเป็น

แหล่งข้อมูลการทำวิจัยสำหรับอาจารย์อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งใน 

เชงิวิชาการและปฏิบัติการของผู้ร่วมมอืโครงการทั้งสองฝ่าย 

ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์ประจำวิทยาลัย

ทุกท่านต้องจัดทำผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 โดยมีผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดสรรทุน

สนับสนุนงานวิจัย ทั้งภายในและนอก จำนวน 57 เรื่อง  

สำหรับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ประจำวิทยาลัยนั้น วิทยาลัยฯ

ได้สนับสนุนให้อาจารย์สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสามารถทำการเบิก

ค่าใช้จ่ายได้จากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสนับสนุนให้

อาจารย์ส่งผลงานวิจัยเพื่อทำการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่ม 1,2 หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อนำผลงานที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ดังกล่าวไปยื่นเรื่องขอรับเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  76 

รายงานผลการดำเนินงาน 

สวนสุนันทาซึ่งได้จัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ

อาจารย์และบุคลากรในการทำงานวิจัยต่อไป  

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีอาจารย์ประจำ

ได้รับรางวัล certificate of best paper ในการประชุมวิชาการ The ICBTS 2019 

International Conferaence Business Education Social Sciences Tourism and 

Technology Tokyo, Japan 27-29 November, 2019 จำนวน 6 รางวัล คือ 

1. ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

2. อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

3. อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ 

4. อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ 

5. อาจารย์พงษ์เทพ ภูเดช 

6. อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 

และอาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกัน

กระแทกทางชีวภาพ  (Bio-cushioning Material from Banana Trunk”  “ก้าน

กล้วยกันกระแทก” ในงาน 23rd Moscow International Salon of Inventions and 

Innovative Technologies “ARCHIMEDES” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 24-27 

มีนาคม 2563  

ซึ่งทางวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับอาจารย์ที่รับรางวัลที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

โดยการยกย่องชมเชยมอบของที่ระลึกในที่ประชุมบุคลากร เพื่อแสดงความยินดี

กับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งมีการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social 

media ทั้งเว็บไซด์และ Facebook ของวิทยาลัยฯ  เพื่อให้ทราบถึงบุคคลอันน่า 

ยกย่องและเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

รายการหลักฐาน IQA2.1-5-1 รายงานผลการดำเนินโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ scopus 2563 

IQA2.1-5-2 รายงานผลโครงการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3 The 3rd Conference on Logistics 

and Supply Chain 2019 (CLS 2020) 

IQA2.1-5-3 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้เขียนงานวิจัยใหไ้ด้รับการพิจารณาตีพมิพ์ 

IQA2.1-5-4 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  77 

รายงานผลการดำเนินงาน 

และผลงานทางวชิาการ 

IQA2.1-5-5 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่หลักการเขียน

ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

IQA2.1-5-6 รายงานผลการดำเนนิงานการลงนามบันทึกข้อตกลง MOA 

IQA2.1-5-7 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงนิรางวัลในการเขียน

บทความ การถูกอ้างอิงบทความ ผลงานดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การสอนและ

วิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 

IQA2.1-5-8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงนิสนับสนุนเพื่อเสนอ

ผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

IQA2.1-5-9 รางวัล certificate of best paper ในการประชุมวิชาการ The ICBTS 

2019 International Conferaence Business Education Social Sciences Tourism 

and Technology Tokyo, Japan 27-29 November, 2019 จำนวน 6 รางวัล  

IQA2.1-5-10 รางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ 

(Bio-cushioning Material from Banana Trunk) “ก้านกล้วยกันกระแทก” 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนนิการตามระบบที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการผลักดันและสนับสนุนให้อาจารย์

ประจำดำเนินการตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ

ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด ตามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เปิดคลินิกวิจัยในการให้คำปรึกษาและอำนวยความ

สะดวก ประสานงาน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบั ตรและอนุ

สิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เข้า

ข่ายงานที่จะขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ

วิทยาลัยได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานขอ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์

ประจำที่มีผลงานวิจัยดำเนินงานยื่นขอจดสิทธิบัตรงานวิจัย เพื่อเป็นการคุ้มครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตาม

ระบบที่กำหนด 

โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ อาจารย์ประจำของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

กระทรวงพาณิชย์ ในผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ 

(Bio-cushioning Material from Banana Trunk) “ก้านกล้วยกันกระแทก” 

รายการหลักฐาน IQA2.1-6-01 เอกสารขั้นตอนการดำเนินงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

IQA2.1-6-02 เอกสารยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ของอาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ ผลงานวิจัยนวัตกรรม

ใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning Material from Banana Trunk)  

“ก้านกล้วยกันกระแทก” 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน

จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ

คณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มทีเ่น้นการวิจัย 

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 

 

 

 

 
จำนวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 

จำนวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุนภายนอก งบประมาณแผ่นดิน เงนิรายได้ 

1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,499,550.00 1,193,233.40 1,106,700.00 

ภาพรวมระดับคณะวิชา 5,499,550.00 2,299,933.40 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มสาขาวชิา 

จำนวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

รวมเป็นเงิน 

จำนวนอาจารย์

ประจำ 
รวม

อาจารย์

ประจำ

ทั้งหมด 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน ปฏิบัต ิ

งาน 

จริง 

ลา 

ศึกษา 

ต่อ 

แหล่งทุน 

ภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
เงินรายได ้

1. มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

5,499,550.00 1,193,233.40 1,106,700.00 7,799,483.40 54 2 56 

รวมท้ังหมด 5,499,550.00 2,299,933.40 7,799,483.40 54 2 56 

ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชา 
จำนวนเงนิสนับสนุนงานวิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์ 

จำนวนอาจารย์ประจำ

ที่ฏิบัติงานจริง 
เฉลี่ยตอ่คน 

คะแนน 

ที่ได้ 

1. มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

7,799,483.40 54 144,434.88 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การคำนวณผลการดำเนินงาน 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

 

= 144,434.88 บาทต่อคน 

 

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

= 28.89 เทียบเท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

(7,799,483.40)  

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย (54) 

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก (144,434.88)  

X 5 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (25,000) 
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ตารางรายละเอียดผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุน 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

1 การพัฒนาสื่อส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอ

บางบาล จังหวัด

พระนครศรอียุธยา 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  

  อาจารย์ภัสรา สิรกิมลศลิป์  80%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ    14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

  

079/2563 

อาจารย์พิมพ์พลอย ธรีสถิตย์ธรรม  5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส  5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

อาจารย์รัชนีวรรณ สุจริต  5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์วรีญา คลังแสง  5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

      18,000.00  

2 ศักยภาพชุมชนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการ

ส่งออกของจังหวัด

นครปฐมสู่ประเทศ

มาเลเซีย 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพธิ 25%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ    12,500.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

338/2563 

อาจารย์ศาลิษา เหมพันธ์ 25%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ    12,500.00  

อาจารย์พีรันธร แสนสุข 25%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ    12,500.00  

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 25% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    12,500.00  

      50,000.00  

3 การออกแบบรูปแบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการตรวจสอบ

ย้อนกลับเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการส่งออก

กล้วยหอมทอง  

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  

  อาจารย์พิมพ์พลอย ธรีสถิตย์ธรรม 80%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ    14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

  

421/2563 

อาจารย์พุทธวิัฒน์ ไวยวุฒธินาภูมิ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

ผศ.ดร.ศุภรา เจริญภูม ิ5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส 5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

อาจารย์ภัสรา สริกิมลศลิป์ 5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

      18,000.00  

4 รูปแบบการบรหิารจัดการ งบประมา         ผศ.ดร. ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 50%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 206,000.00  สำนักงาน งป 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  83 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

และการสรา้งเครอืข่าย

เพื่อความได้เปรยีบ ใน

การแข่งขันของคลัสเตอร์

วิสาหกิจการท่องเที่ยว

โดยชุมชนแบบมสี่วนร่วม 

จังหวัดพัทลุง 

ณภายใน 

(แผ่นดนิ) 

ผศ.ดร. ดวงกมล ฐิติเวส  5%  คณะครุศาสตร ์ 20,600.00 คณะกรรมกา

รส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ

นวัตกรรม 

(สกสว.)  

2341/2563 

รศ.ดร.บัณฑิต ผังนริันดร์ 5%  คณะวทิยาการจัดการ 20,600.00 

ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ 5% บัณฑิตวิทยาลัย  (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 20,600.00 

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 20,600.00 

ผศ. ปาริชาต รัตนบรรณสกุล 5% คณะวิทยาการจัดการ 20,600.00 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ 5% คณะวิทยาการจัดการ 20,600.00 

รศ.อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน 5% คณะวิทยาการจัดการ 20,600.00 

ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง 5% คณะวิทยาการจัดการ 20,600.00 

อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง 5% วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 20,600.00 

อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ 5% คณะครุศาสตร ์ 20,600.00 

    412,000.00 

5 การพัฒนาศักยภาพการ

แข่งขันทางการตลาดโดย

ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อ

เพิ่มมูลค่าทางการ

ท่องเที่ยว 

งบประมา

ณภายใน 

(แผ่นดนิ) 

        อาจารย์ ดร. ธนพล ก่อฐานะ 50% วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 313,167.00  สำนักงาน

คณะกรรมกา

รส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ

นวัตกรรม 

(สกสว.)  

งป 

2431/2563 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 62,633.40 

อาจารย์เฉลิมพล ทัพซา้ย 10%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 62,633.40 

อาจารย์วลีรกัษ์ สทิธสิม 10%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 62,633.40 

อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รักบำรุง 10%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ 62,633.40 

อาจารย์สุนิษา เพ็ญทรัพย์ 10% คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 62,633.40 

    626,334.00 

6 แนวทางการจัดการ งบประมา         อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ 100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00   มหาวทิยาลยั 001/2563 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  84 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

ปัญหาขยะในชุมชนคลอง

โยง อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

ณภายใน 

(รายได)้ 

ราชภัฏสวน

สุนันทา  

7 การจัดการรา้นคา้ปลีกที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าของผู้บริโภค : 

การศกึษารา้นสะดวกซือ้

ในจังหวัดนครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ  90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

005/2563 

อาจารย์อนุช นามภิญโญ  5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์ศรายทุธ ขวัญเมอืง 5% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

      900.00  

      18,000.00  

8 การศกึษาระบบการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนของผลิตภัณฑ์

ชุมชนตำบลหงาว อำเภอ

เมอืงระนอง จังหวัด

ระนอง กรณีศกึษา เม็ด

มะม่วงหมิพานต์วัชร ี

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์  80% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

  

013/2563 

  

  

  

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์  10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    1,800.00  

อาจารย์สราวุธ พุฒนวล  10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    1,800.00  

      18,000.00  

9 แนวทางการแก้ปัญหา

การจัดการคลังยาและ

เวชภัณฑ์ 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี  90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

019/2563 

  

  
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     1,800.00  

      18,000.00  

10 กลยุทธ์การจัดการ งบประมา         อาจารย์อนุช นามภิญโญ  90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั 022/2563 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  85 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

การตลาดดา้นโลจิสติกส์

ของธุรกิจค้าปลีกใน 

ตำบลคลองโยง อำเภอ

พุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

ณภายใน 

(รายได)้ 

  

  

  

อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด  5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

  

  

  

  

อาจารย์ปิยมาส กลา้แข็ง  5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

11 แนวทางการพัฒนาการ

เกษตรสนิค้าตลอดโซ่

อุปทานและโลจิสติกส์ของ

ใบเตยหอม จังหวัด

นครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง 100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

024/2563 

12 การศกึษากระบวนการ

ผลิตนำ้ตาลเพื่อหาข้อมูล

ของเสียและของเหลอืใช้

ในกระบวนการผลิตตัง้แต่

ตน้น้ำจนถึงปลายน้ำ 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ปิยะอร ศรวีรรณ  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 18,000.00 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

093/2563 

13 ตัวแบบการพัฒนาผู้จัดหา

วัตถุดบิ อุตสาหกรรม

ช้ินส่วนยานยนต์ ใน

ประเทศไทย 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช 100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

094/2563 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  86 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

14 แนวทางการจัดการโลจิ

สตกิต์ของแหล่งท่องเที่ยว

เมอืงรอง  เขตภาคกลาง

ตอนล่าง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        ผศ.พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

095/2563 

15 การพัฒนากระบวนการ

บริหารโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานกระเจ๊ียบเขยีวของ

ไทยเพื่อการส่งออกไป

ประเทศญี่ปุ่น 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติ

สมบัต ิ 100% 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

164/2563 

16 การพัฒนาคณุภาพชีวิต

ประชากรของไทยเข้าสู่

สังคมสูงวัยให้มคีวามสุข  

กรณีจังหวัดนครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

229/2563 

  

  

  

อาจารย์ ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์อนุช นามภิญโญ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

17 การปรับปรุงกระบวนการ

แปรสภาพมะพร้าวของ

ผู้ประกอบการส่งออกใน

เขตภาคกลาง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ศิรอิร สนองค์  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

232/2563 

18 การนำ Objective & Key 

Results (OKRs) มาใช้ใน

งบประมา

ณภายใน 

      

  

  อาจารย์ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ 100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    17,100.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

233/2563 

  วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  87 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

การเรียนการสอน เพื่อ

ตัง้เปา้หมายสู่การพัฒนา

ตนเองของนักศกึษา 

(รายได)้         18,000.00  สุนันทา 

  

  

  

19 ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน

การยกระดับและพัฒนา

ขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

ในยุค 4.0 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา 60% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   10,800.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

235/2563 

  

  

อาจารย์จักรพรรณ คงธนะ 40% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    7,200.00  

      18,000.00  

20 การผลิตกระเจ๊ียบเขยีว

เพื่อการส่งออกในจังหวัด

นครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์วรรณี สุทธใจดี 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

236/2563 

  

  

อาจารย์พุทธวิัฒน์ ไวยวุฒธินาภูมิ 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    1,800.00  

      18,000.00  

21 คุณภาพการให้บรกิาร 

และการตัดสินใจเลอืกใช้

บริการที่ส่งผลต่อ

ศักยภาพในการแข่งขัน

ของไปรษณีย์ไทยใน

ภูมิภาคตะวันตก 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร 100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

237/2563 

22 แนวทางการส่งเสริมความ

ภักดีของลูกค้ากลุ่มวยั

ทำงานที่ซื้อสินคา้เกษตร

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

238/2563 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  88 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

อินทรีย์ใน

กรุงเทพมหานคร 

23 การศกึษาทัศนคติของ

พนักงานขับรถต่อการ

เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV 

ทดแทนน้ำมันดเีซล 

กรณีศกึษาบริษัทขนส่ง

แห่งหนึ่ง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ณัฐพล  วัฒนไชย   100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

264/2563 

24 การเพิ่มรูปแบบการพัฒนา

ประสิทธิภาพของการ

บริการขนส่งสนิค้า

เกษตรกรรมด้านธุรกิจ 

โลจิสติกส ์จังหวัดเชียงราย 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์จัตตุรงค์ เพลนิหัด 95% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

265/2563 

  

  

ผศ.พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     1,800.00  

      18,000.00  

25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เลอืกใช้บรกิารส่งพัสดุ

ด่วนในเขตพื้นที่อำเภอ

สามพราน กรณีศึกษา

บริษัท ABC EXPRESS 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์สุนทรี พุฒิวร  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

266/2563 

26  การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เสรมิสร้างศักยภาพการ

งบประมา

ณภายใน 

        อาจารย์ ดร.ทมน ีสุขใส 50% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 100,000.00  สำนักงาน

คณะกรรมกา

 งป 

2344/2563  ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศร ี20%  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  89 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

ท่องเที่ยวของวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

แบบมีส่วนร่วม จังหวัด

พัทลุง  

(แผ่นดนิ) อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 20,000.00 รสง่เสริม

วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ

นวัตกรรม 

(สกสว.)  

อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ 20% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 40,000.00 

    160,000.00 

27 การพัฒนาระบบจัดเก็บ

ข้อมูลวิสาหกิจการ

ท่องเที่ยว สาหรับ

ฐานขอ้มูลสื่อดิจิทัล

วิสาหกิจการท่องเที่ยว

โดยชุมชนแบบมสี่วนร่วม 

จังหวัดพัทลุง 

งบประมา

ณภายใน 

(แผ่นดนิ) 

        อาจารย์ ดร.ทมน ีสุขใส 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 450,000.00  สำนักงาน

คณะกรรมกา

รส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ

นวัตกรรม 

(สกสว.)  

งป 

2345/2563 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 50,000.00 

    500,000.00 

28 การพัฒนาระบบรูปแบบ 

คอนเทนต์มาร์เก็ตติง้ สื่อ

สังคมออนไลน ์เพื่อ

เสรมิสร้างศักยภาพ

วิสาหกิจการท่องเที่ยว

โดยชุมชนแบบมสี่วนร่วม  

จังหวัดพัทลุง 

งบประมา

ณภายใน 

(แผ่นดนิ) 

        อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ 70% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 315,000.00  สำนักงาน

คณะกรรมกา

รส่งเสริม

วิทยาศาสตร ์

วิจัยและ

นวัตกรรม 

(สกสว.)  

งป 

2347/2563 อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 22,500.00 

อาจารย์สราวุธ พุฒนวล 20% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 90,000.00 

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 22,500.00 

    450,000.00 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  90 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

29 การลดต้นทุน

กระบวนการผลิตไม้

ยางพารา 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  

  อาจารย์ศรายทุธ ขวัญเมอืง 80% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

   14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

267/2563 

อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ 5% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

      900.00  

อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา 5% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

      900.00  

อาจารย์พิชญ์พสิุทธ์ิ ทิศอาจ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

30 ศกึษาข้อมูลการสรา้ง

มูลค่าเพิ่มจากต้นจากใน

เขตพื้นทีจั่งหวัดระนอง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัตชัิย 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     1,800.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

268/2563 

อาจารย์อัมพกิา เลา่ประวัตชัิย 80% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    14,400.00  

อาจารย์แสงเดอืน ทองเมอืงสัก 10%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ     1,800.00  

      18,000.00  

31 บทบาทในการส่งผา่นของ

ความไว้วางใจต่อสตปิัญญา

ทางวัฒนธรรมและสมรรถนะ

ซัพพลายเชน 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

270/2563 

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     1,800.00  

      18,000.00  

32 การศกึษาการจัดการห่วง

โซ่อุปทานขา้วไทย 

งบประมา

ณภายใน 

      

  

  อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

271/2563 

อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  91 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

(รายได)้   

  

อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี 5% วิทยาลยัโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน       900.00  สุนันทา 

      18,000.00  

33 การจัดการโลจิสติกส์เชิง

ท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัตชัิย 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

272/2563 

อาจารย์อัมพกิา เลา่ประวัตชัิย 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     1,800.00  

      18,000.00  

34 กระบวนการจัดการ

ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สู่การเป็นนักปฏิบัตมิือ

อาชีพ 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล 95% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    17,100.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา  

273/2563 

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

35 Supply Chain 

Management 

Sustainability Index 

(SCMsi): A comparative 

study between 

Malaysian and Thailand 

companies 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 50% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   25,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

  

  

274/2563 

อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี 40% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   20,000.00  

อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    2,500.00  

ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    2,500.00  

      50,000.00  

36 การประยุกต์ใช้เทคนคิ

การจําลองสถานการณ์ใน

งบประมา

ณภายใน 

      

  

  อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ 80% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

275/2563 

อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  92 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

การออกแบบแผนผัง

อาคารซ่อมบำรุง เพื่อ

ประสิทธิภาพการทำงาน

ในการซ่อมบำรุง 

(รายได)้   

  

  

  

อาจารย์ ดร.ธนะสาร พานชิยากรณ์ 

5% 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  สุนันทา 

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

37 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ของรา้นปลาสวยงามใน

ตลาดธนบุร ีสนามหลวง 

2 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  

  

  

  อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล 70% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   12,600.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

276/2563 

อาจารย์ทมนี สุขใส 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์ศิรอิร สนองค์ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์วรรณี สุทธใจดี 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

38 การเพิ่มประสิทธิภาพดา้น

การให้บรกิารลูกคา้ของ

ร้านจำหนา่ยสินคา้วัสดุ

ก่อสร้างแห่งหนึ่ง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  อาจารย์พิชญ์พสิุทธ์ิ ทิศอาจ 70% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   12,600.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

277/2563 

อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ 10% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

   1,800.00  

อาจารย์ศรายทุธ ขวัญเมอืง 10% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

    1,800.00  

อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา 10% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี     1,800.00  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  93 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 

      18,000.00  

39 พฤตกิรรมการท่องเที่ยว

เชิงนเิวศของนักท่องเที่ยว 

จังหวัดนครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์ ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

290/2563 

อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    1,800.00    

      18,000.00    

40 นวัตกรรมทางการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ของ

ผู้บรโิภคในตำบลตลอง

โยง อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์รัชนีวรรณ สุจริต 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

  

291/2563 

อาจารย์ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00    

อาจารย์ภัสรา สริกิมลศลิป์ 5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00    

      18,000.00    

41 การวิเคราะห์ต้นทุน

ด้านโลจิสติกส ์สำหรับผู้

ประกอบกิจการขนส่ง

เอกชน กรณีศึกษา บรษิัท 

เกียรตโิกศล จำกัด 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

   

292/2563 

อาจารย์รัชนวีรรณ สุจริต 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00    

อาจารย์จุรยี์รัตน์ สมบูรณ์ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00    

      18,000.00    

42 โมเดลโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

จังหวัดนครปฐมเพื่อสร้าง

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์ ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 80% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

293/2563 

อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติ

สมบัต ิ20% 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3,600.00    



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  94 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

มูลค่าเพิ่มแกผู่้มสี่วนได้

เสยี 

      18,000.00    

  

  

43 ศกึษาเสน้ทางการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วิธีชีวิต อ.นครชัยศรี จ.

นครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์  

100% 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

294/2563 

44 Comparative Study of 

Circular Supply Chain 

Management (CSCM) 

Adoption between 

Malaysia and Thailand 

Manufacturing Firms 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  

  ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 30% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   15,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

   

295/2563 

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว 30% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   15,000.00    

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 20% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   10,000.00    

อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 20% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   10,000.00    

      50,000.00    

45 การสร้างความได้เปรยีบ

ทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมการผลิตไม้

ไมท้ดแทนธรรมชาต ิ

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ ดร.ธนะสาร พานชิยากรณ์  

100% 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

296/2563 

46 การพัฒนานวัตกรรม

ธุรกจิเพื่อความยั่งยืน: 

รูปแบบการพัฒนา

นวัตกรรมการ

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        ผศ.พิเศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงิน  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

309/2563 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  95 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

ให้บรกิารโลจิสติกส์ไทย 

47 การประยุกต์ใช้เทคนคิ

การพยากรณ์ความ

ตอ้งการสัตว์ปีกสำหรับ

จำหน่ายเพื่อการ บริหาร

ตน้ทุนการขนส่ง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

  

351/2563 

  

  

อาจารย์ปิยมาส กลา้แข็ง 95% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   17,100.00  

      18,000.00  

48 การลดเวลาหยิบสนิค้าใน

คลัง โดยใช้โปรแกรมเชงิ

เสน้ 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์พรเกียรติ ภักดวีงศ์เทพ 80% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   14,400.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

352/2563 

  

  

  

อาจารย์ปิยมาส กลา้แข็ง 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    1,800.00  

อาจารย์ ดร.ทมน ีสุขใส 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    1,800.00  

      18,000.00  

49 การเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการโซ่อุปทานสำหรับ

การปลูกดอกมะลิเพื่อ

จำหน่ายในอำเภอนครชัย

ศรจัีงหวัดนครปฐม 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรไีวย  100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   18,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

353/2563 

50 การคา้และโลจิสติกส์ขา้ม

พรมแดนภายในประเทศ

มาเลเซีย 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 40% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   20,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

  

400/2563 

  

  

  

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 40% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  20,000.00  

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    5,000.00  

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     5,000.00  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  96 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

        50,000.00      

51 Collaboration in Orchid 

Supply Chain 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์ศุภมิตร ศรสีวัสดิ์ 50% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   25,000.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

401/2563 

  

  

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 50% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   25,000.00  

      50,000.00  

52 การศกึษาความเป็นไปได้

ในการลงทุนทำโรงงาน

ลิเทียมแบตเตอรี ่

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  อาจารย์ ดร.จักรพรรณ คงธนะ 60% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   10,800.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

403/2563 

  

  

อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา  40% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     7,200.00  

      18,000.00  

53 การศกึษาความสัมพันธ์

ระหวา่งการกำกับดูแล

กิจการที่ดแีละผลการ

ดำเนนิงานของบรษิัทใน

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา 100% ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

(วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน) 

18,000.00 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

404/2563 

54 การลดความสูญเสยีใน

กระบวนการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนของ

กล้วยหอมทอง 

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

      

  

  

  

  อาจารย์พุทธวิัฒน์ ไวยวุฒธินาภูมิ 90% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    16,200.00  มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนันทา 

422/2563 

อาจารย์พิมพ์พลอย ธรีสถิตย์ธรรม 5%  วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ       900.00  

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร 5% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       900.00  

      18,000.00  

55 การส่งเสริม SMEs ด้วย

การคา้ออนไลน์ผ่าน T-

GoodTechภายใตโ้ครงการ

งบประมาณ

ภายนอก 

ร่วมมือ ชาต ิ กองพัฒนา

ดิจิทัล

อุตสาหกรรม 

 ภาครัฐ   ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร 50%  วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2,453,000.00  กองพัฒนา

ดิจิทัล

อุตสาหกรรม 

เลขที่ (กท) 

3/2563  อาจารย์ ดร.จักรพรรณ คงธนะ 10%  วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 490,600.00  

 ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 10%  วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 490,600.00  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  97 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

เพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วย

ระบบโทคโนโลยีดจิิทัล 

(Digital Value Chain) 

กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม 

 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 10%  วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 490,600.00  กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม  อาจารย์ ดร.ธนะสาร พานชิยากรณ์ 10% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 490,600.00  

 อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ 10%  วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 490,600.00  

    4,906,000.00 

56 พัฒนากันกระแทกสินค้า

จากวัสดุเหลอืใช้และ

สามารถย่อยสลายได ้

งบประมา

ณภายใน 

(รายได)้ 

        อาจารย์ปิยะอร ศรวีรรณ 100% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 140,000.00 มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวน

สุนนัทา 

436/2563 

57 โครงการศกึษารปูแบบ

การดำเนนิงานและบริหาร 

"หอศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

งบประมาณ

ภายนอก 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ร่วมมือ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ชาต ิ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สำนักงาน

ปลัด 

กระทรวง

วัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ภาครัฐ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

อาจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือนำ้คำ 22% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 2,176,350.00 สำนักงาน

ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15/2563 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท์ 3% คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 296,775.00 

อาจารย์อสิรี ไพเราะ  3% คณะวิทยาการจัดการ 296,775.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนติ พฤกธรา 3% คณะวิทยาการจัดการ 296,775.00 

รองศาสตราจารย์อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน 3% คณะวิทยาการจัดการ 296,775.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง 3% คณะวิทยาการจัดการ 296,775.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ตรีทศกุล 3% คณะวิทยาการจัดการ 296,775.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์

ไชย  3% 

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 296,775.00 

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์ 3% วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 296,775.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา มณี

วัฒนา  3% 

บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 
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ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งทุน 

งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาค

บริการในระดับชาตแิละระดบั

นานาชาตต่ิอผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 
ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของผลงานวิจยั 

สังกัด  

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวชิา 
 จำนวนเงิน  

หน่วยงานที่

สนับสนุนทุน 

เลขท่ี

สัญญา 

ความ

ร่วมมือ 

ระดับ

ความ

ร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน 

ท่ีร่วมมือ 

ประเภทของ

หน่วยงาน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ดร.เกียรตศิักดิ์ เตียวกุล 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ดร.สาโรจน ์วสุวานชิ 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.สำเนยีง มณีฉาย  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.บวรพรรณ รัฐประเสรฐิ 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.ฐาณิญา พงษ์ศริิ  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.คมสัน เหล่าศลิปเจริญ 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.อวัสดา ปกมนตรี 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.ตติยาภรณ์ ประสาทกุล 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.สุมาลี ศรสีุภรวาณิชย์  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.เกรียงศักดิ์ แสงสว่าง  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.ชัยเดช ช่างเพียร  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ) 296,775.00 

นายแพทยว์ิชัย โชควิวัฒน  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ผศ.ดร.ศันสนยี์ จะสุวรรณ์ 3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

ดร.ธดา สทิธิ์ธาดา  3% บัณฑิตวิทยาลัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ) 296,775.00 

    9,892,500.00 
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รายการหลักฐาน 

IQA2.2-01 เอกสารสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 57 เรื่อง 

IQA2.2-02 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจาก 

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 บาท 144,434.88 บาทต่อคน 5.00 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : รอบปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ

แขง่ขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรอืบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ที่

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

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้

สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง

ให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ

ขอตำแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยมีวิธีการคดิดังนี ้

เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ตามสูตร 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก     

การประชุมวิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่ อยู่ ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ          

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

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

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 

 

      ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวจิัยที่  

                                       กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แลว้ 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ำเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตำราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ตำราหรอืหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

แตไ่ม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ       

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ตอ้งตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์    

ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า      

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

2 

 

0.40 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก .พ .อ .หรือระเบียบคณ ะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

105 42.00 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร - - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

11 6.60 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

11 8.80 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

25 25.00 
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ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตำแหน่งทางวิชาการแลว้ 

- - 

 - ผลงานวิจัยที่หน่ วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนนิการ 

4 4.00 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

- - 

 - ตำราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง

ทางวิชาการแลว้ 

- - 

 - ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการ 

- - 

รวมคุณภาพงานวิจัย 158 86.80 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรอืผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

- - 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /

นานาชาติ 

- - 

รวมผลงานสร้างสรรค ์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 158 86.80 

จำนวนอาจารย์ประจำ 56 

จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด - 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด 56 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาขาวิชา ผลรวมถ่วงน้ำหนัก อาจารย์ประจำ ร้อยละผลงาน คะแนน 

1. มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

86.80 56 155.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 5.00 

การคำนวณผลการดำเนินงาน 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

   ตามสูตร 

    = ร้อยละ 155.00 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

     = 38.75 เทียบเท่ากับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวจิัย (86.80) 

X 100 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (56) 

 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนำ้หนกัของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจำและนักวจิัย (155.00) 
X 5 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงนำ้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวจิัยที ่ 

                                       กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (20) 
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ตารางรายละเอียดผลงานทางวชิาการ 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก  

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

1 Assisting Tourism Supply Chain Performance in Thailand through 

Big Data Analytics: Moderating Role of IT Capability 



   1.00 วารสารระดับนานาชาติ International Journal 

of Supply Chain Management, Vol.8, No.6, 

2019, Page 189-197 

ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ ์

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 

2 The supply chain management of agricultural products, aromatic 

coconut and ago-tourism in Thailand 

    1.00 วารสารระดับนานาชาติ African Journal of 

Hospitality, Tourism and Leisure, Volume 8 

(5) - (2019) 

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

3 Lean Production Determinants and Performance Consequences 

of Implementation of Industry 4.0 in Thailand: Evidence from 

Manufacturing Sector 

    1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol.8, No.5, October 2019, 

Page 559 - 571 

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

4 Resource Supply Attributes Affecting Delay of High-Rise 

Building Construction in Thailand 

    1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol.8, No.5, October 2019, 

Page 187-200 

อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาด ี

อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์

5 Can Big Data Benefits Bridge Between Data Driven Supply 

Chain Orientationand Financial Performance? Evidencefrom 

Manufacturing Sector of Thailand 

    1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol.8, No.5, October 2019, 

Page 597 - 609 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

6 Comparative Analysis of Multiple Criteria Decision Making 

(MCDM) Approach in Warehouse Location Selection of 

Agricultural Products in Thailand 



   1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol.8, No.5, October 2019, 

Page 168 - 175 

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 

7 Developing of floating market's logistics and supply chain 

management in Surat Thani province Thailand 

    1.00 African Journal of Hospitality, Tourism and 

Leisure, Vol 8 (5), 2019 Page 1-9 (32) 

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร ์

8 การศกึษาและหาแนวทางการจัดทำเอกสารขนส่งสนิค้าขาออก 

กรณีศกึษาบริษัทเอกชนในเขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  



0.20 การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวจัิย ครั้งที่ 

8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย์สุนทรี พุฒิวร 
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ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

9 The Factor to Increase Exporting Capability of Thai Golden 

Banana to Japan 

    0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International 

Conference on Economics and Social Sciences 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

อาจารย์พุทธวิัฒน์ ไวยวุฒธินาภูม ิ

อาจารย์พิมพ์พลอย ธรีสถิตย์ธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา เจริญภมูิ 

10 กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บา้น

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่ง (Creative 

Industry Village CIV) ภาคกลาง 

    1.00 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

11 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0     1.00 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

12 กิจกรรมการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเปา้หมาย (กลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต จังหวดัเชียงราย) และกิจกรรม

เพิ่มสารภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มเชียงใหม่เมอืง

กาแฟ จังหวัดเชียงใหม่) 

    1.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

13 แนวทางการลดอุบัตเิหตุรถบรรทุกขนส่งยุค 4.0 กรณีศกึษา

เสน้ทางการขนส่ง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    0.60 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 179-192 

อาจารย์จัตตุรงค์ เพลนิหัด 

14 ที่ปรกึษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ไทยเพื่อขึน้ทะเบียนใน

ประเทศ สินค้าพริกไทยจันทบุรี  

    1.00 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

15 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บัตร

เครดิต ธนาคารออมสิน ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 

  



0.20 การประชุมวิชาการราชภัฏรฐัศาสตร์และรัฐศาสน

ศาสตร์แห่งชาต ิครั้งที่ 2 "การเมอืง การบริหาร 

และสังคมในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาทีย่ั่งยืน" ณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ 

อาจารย์อนุช นามภิญโญ 

16 Acceptance of Information Technology affecting the Convenience 

of Agritourism Services in Chumphon Province, Thailand 



   1.00 วารสาร African Journal of Hospitality, Tourism 

and Leisure Vol. 8 (3) หน้า 1-15 

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลอืกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสนิค้าของบรษิัท

ส่งออกปลาสวยงามของไทย 





  0.80 วารสารปัญญาภวิัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 

79-90 

อาจารย์ศิรอิร สนองค์ 
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18 การศกึษาปญัหาเพื่อพัฒนาคู่มือการทำวิทยานพินธ์การศกึษา

ค้นควา้อิสระตามระเบียบบณัฑิตศกึษา กรณีศกึษาหลักสูตร

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 





  0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี

ที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 48-57 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

19 พฤตกิรรมผู้บรโิภคและกลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลความพึง

พอใจของลูกค้าร้านค้าประชารัฐ จังหวดันครปฐม 





  0.60 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 

1 หน้า 113-124 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

20 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการซัพพลายเชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผู้ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ในจังหวัดนครปฐม 





  0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี

ที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 71-81 

อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย ์

21 วิธีการวิจัยเชงิผสมผสานสำหรับความสามารถทางการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 





  0.80 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธนบุร ีปทีี่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า182-192 

อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง  

22 การศกึษาความตอ้งการใช้บรกิารขนส่งรถโดยสารสาธารณะของ

ประชาชนในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 





  0.80 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปี

ที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 111-119 

อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

23 ปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกใช้บรกิารสายการบินตน้ทุนต่ำใน

เสน้ทางบนิระหว่างทา่อากาศยานดอนเมอืงไปเมอืงกวางโจว  

ฉางซา และฉงช่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 





  0.80 วารสารวิชาการศรปีทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 

หน้า 122-135 

อาจารย์วรรณี สุทธใจดี 

24 The Study of Nakornchaiburin, Surin Province, Thailand 

Traveling Routes 





  0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ13th 

International Symposium on Multidisciplinary 

Research on Social Sciences and 

Management Studies (MRSSM) ณ 

กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ

25 อิทธิพลของการจัดการลักษณะการกระจายสินคา้และ

ประสิทธิภาพการบริการขนส่งสนิค้าของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในเขตปริมณฑล 





  0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี

ที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 82-89 

อาจารย์อนุช นามภิญโญ 
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26 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การสรา้งพันธมติรทางธุรกิจ 

สำหรับผู้ประกบอการสินค้าเกษตรสม้โอสู่ผลการดำเนนิงานของ

องค์การ 





  0.80 วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn 

University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และศลิปะ ปทีี่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 

784-804 

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

27 Strategic Flexibility, Manufacturing Flexibility, and Firm 

Performance Under The Presence of An Agile Supply Chain: A 

Case of Strategic Management in Fashion Industry 

    1.00 วารสาร Polish Journal of Management 

Studies 2019 Vol.19 No.2 หน้า 407-418 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

28 Communication for Development of Instructional Model to 

Enhance System Thinking Process for Undergraduate Students 

    0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th 

International Symposium on Multidisciplinary 

Research on Social Sciences and 

Management studies (MRSSM) ณ 

กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

29 Efficiency of Product Demand Forecasting In Nava Nakorn 

Industrial; Case ABC (Thailand) Company 

    0.40 ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

30 Rail Transport Management to Increase Service Efficiency; In 

Bangkok - Chiang Mai Route 

    0.40 ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

ดร.ธนะสาร พานชิยากรณ ์

31 Tourism Logistics Management for Floating Market; The Case of 

Lam Phaya Temple, Lam Phaya Subdistrict, Bang Len District, 

Nakhon Pathom, Thail 

    0.40 ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 

32 Factors Affecting to Safety Behavior of Passenger Transport 

Driver: A Case Study of Transport Company Limited, Bangkok – 

Udon Thani Route 

    0.40 ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

33 Integrating Situation-Based and Simulation-Based Approaches 

for Teaching Computer Network Design by the Process Mining 

Technique: Fuzzy Model 



   1.00 PSAKU International Journal of 

Interdisciplinary Research Vol. 8 No. 1 หน้า 

17-28 

ดร.ทมน ีสุขใส 
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34 Tourism Logistics Management; of The Phenomenon of Naga 

Fireballs in Phon Phisai District, Nong Khai Province 

    0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th 

International Symposium on Multidisciplinary 

Research on Social Sciences and 

Management studies (MRSSM) ณ 

กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

35 Push-pull factors and behaviors of tourists to Tongchom Market, 

Mae La Noi District, Mae Hong Son Province, Thailand 

    1.00 African Journal of Hospitality, Tourism and 

Leisure Vol.8 (4) 2019 หน้า 1-12 

ดร.ทมน ีสุขใส 

36 Supply chain management factors affecting tourists'satisfaction 

towards Thung Bua Daeng Floating Market, Thailand 

    1.00 African Journal of Hospitality, Tourism and 

Leisure Vol.8 (4) 2019 หน้า 1-15 

อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย ์

37 การจัดการซัพพลายเชนและการให้บรกิารของการท่องเที่ยวตลาด

นำ้ลำพญาอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

    0.80 วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 

126-131 

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร ์

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์

38 Mediating Role of Competitive Advantage on the Relationship of 

Supply Chain Management and Organizational Performance on 

the Food Industry of Thailand 



   1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol. 8, No. 4, August 2019 

หน้า 216-226 

อาจารย์จัตตุรงค์ เพลนิหัด 

อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัตชัิย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

39 The Impact of Product and Process Strategies on the Service 

Performance: The Mediating Role of Supply Chain Integrations 

    1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol. 8, No. 4, August 2019 

หน้า 291-301 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงนิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

40 The Mediating Role of Operational and Environmental 

Performance in the Relationship between Green Supply Chain 

Management and Financial Performance 

    1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol. 8, No. 4, August 2019 

หน้า 258-268  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ 

41 The Mediating Effect of the Key Supplier Relationship 

Management Practices in the Relationship between the Supply 

Chain Orientation and the Organizational Buying 

Effectiveness 



   1.00 International Journal of Supply Chain 

Management Vol. 8, No. 4, August 2019 

หน้า 205-215  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

อาจารย์พงษ์เทพ ภูเดช 

อาจารย์นฤมล ชมโฉม 
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42 The Supply Chain Innovation, Supply Chain Transaction Cost, 
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OF KNOWLEDGE TRANSFER 

    1.00 วารสาร Humanities & Social Sciences Reviews 

Vol. 7, No 2, 2019, หนา้ 531-538 

อาจารย์ศุภมิตร ศรสีวัสดิ ์

47 THE CONTRIBUTIONS OF STRATEGIC ZAKAT IN SUPPLY CHAIN 

AND PROFITABILITY OF THE NATIONAL ZAKAT AGENCY: A 

CASE STUDY FROM NATIONAL ZAKAT AGENCY INDONESIA 

    1.00 วารสาร Humanities & Social Sciences 

Reviews Vol. 7, No 2, 2019, หน้า 471-478 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

48 GUIDELINES FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT OF 

STANDARD LOGISTIC LABOUR SKILLS TESTING CENTER 

    0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 

2019 : International Academic 

Multidisciplinary Research Conference ณ กรุง

โคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

ดร.พิเชษฐ ตรไีวย 

49 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL FOR 

THAI ORCHID BUSINESS: A CASE STUDY OF AIR ORCHID 

    0.40 อาจารย์วทัญญู ชูภักตร ์

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  112 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

50 THE SUPPLIERS OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY FOR SUPPLY 

CHAIN MANAGEMENT 

    0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 

2019 : International Academic 

Multidisciplinary Research Conference ณ กรุง

เวียนนา สาธารณรฐัออสเตรีย 

อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล 

51 SUPLY CHAIN MANAGEMENT OF COMMUNITY ENTERPRISE 

MANUFACTURING RICEBERRY IN NAKHON PATHOM PROVINCE 

    0.40 อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย ์

52 THE EFFICIENCY ENHANCEMENT OF WAREHOUSE SPACE 

MANAGEMENT WITH ABC ANALYSIS: A CASE STUDY OF ABC 

COMPANY LIMITED 

    0.40 อาจารย์ ดร.ทมน ีสุขใส 

53 THE ANALYSIS OPTIMAL ORDER QUANTITY FOR CARTON BOX 

CASE STUDY ABC COOPERATIVE LIMITED 

    0.40 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล 

54 The Role of Supply Chain Visibility 

in Enhancing Supply Chain Agility 

    1.00 International Journal of Innovation, Creativity 

and Change Volume 5, Issue 2, Special 

Edition, 2019 หน้า 485-501 

อาจารย์ศุภมิตร ศรสีวัสดิ ์

55 USING MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKINGV (MCDM) TO 

LOCATION SELECTION FOR GRASS FLOWER WAREHOUSE IN 

CHIANG RAI PROVINCE, THAILAND 

    0.40 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBTS 

2019 : International Academic 

Multidisciplinary Research Conference ณ กรุง

โคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 

56 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารระบบคลังสนิค้าเพื่อสร้าง

ความได้เปรยีบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ช้ินส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ยคุประเทศไทย 4.0 จังหวัดชลบุรี 

   0.80 วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 

ฉบับที่ 2 หนา้ 467-485 

อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง  

57 การพัฒนาองค์การธุรกจิประเภทโรงงานอุตสาหกรม 

จังหวัดนครปฐมสู่องค์การแห่งนวัตกรรม 

    0.80 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9 

หน้า 4438-4454 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพนธ์ มีเงนิ 

58 Congestion and Pollution, Vehicle Routing Problem of a Logistics 

Provider in Thailand 



   1.00 วารสารระดับนานาชาติ The Open 

Transportation Journal, Vol.13, 2019, Page 

203-212 

อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาด ี

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  113 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

59 ผลของการออกแบบแผนการสอนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศต่อผลลัพธ์การเรียนรู ้

    0.60 วารสารวิชชา มหาวิทยาลยัราชภัฏ

นครศรธีรรมราช, Vol.38, No.2, 2019, Page  

93-103 

อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ

60 การเช่ือมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการทำนาบวัหลวงตัดดอกใน

จังหวัดนครปฐม 

    0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 

Vol.5, No.2, 2019, Page 55-66 

อาจารย์ ดร.ทมน ีสุขใส 

61 ทัศนคติและพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร     0.60 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21, ฉบับ

ที่ 2 หน้า 119-128 

อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาด ี

62 GUIDELINES FOR MARKETING STRATEGIES DEVELOPMENT OF 

COFFEE SHOP ENTREPRENEURS IN RANONG PROVINCE 

    0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์สราวุธ พุฒนวล 

63 STUDY OF IMPORT-EXPORT (SHIPPING) 

PERSONNEL’SCAPACITIES: A CASE STUDY ON INTERNATIONAL 

TRADING COMPANIES IN THAILAND 

    0.40 อาจารย์สุนทรี พุฒิวร 

64 EXPLORE THE SHIPPING ROUTES AT NEIGHBORING COUNTRIES 

(RANONG - KAWTHONG CITY) 

    0.40 อาจารย์อัมพกิา เลา่ประวัตชัิย   

65 THE CASE STUDY OF OPERATION FROZEN FOOD IN RANONG     0.40 อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัตชัิย 

66 INCREASING EFFICEIENCY OF CUSTOMER SERVICE OF A 

CONSTRUCTION MATERIAL STORE 

    0.40 อาจารย์พิชญ์พสิุทธ์ิ ทิศทาง 

อาจารย์ศรายทุธ ขวัญเมอืง 

อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ ์

67 THE STUDY OF THE ATTITUDE OF DRIVERS TOWARDS THE 

USE OF NGV INSTEAD OF DIESEL FUEL: A CASE STUDY OF 

TRANSPORTATION COMPANY 

    0.40 อาจารย์ณัฐพล วัฒนไชย 

68 ASSESSMENT OF THE LOGISTICS SERVICE PROVIDER 

FROMTHAILAND TO MYANMAR 

    0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  114 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

69 LOGISTIC PROCESS OF PRODUCTION TUBTIMJUN ROSE 

APPLEFOR EXPORT IN RATCCHABURI PROVINCE 

    0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan 

อาจารย์วรรณี สุทธใจดี 

70 THE IMPACT OF DHAWAI SPECIAL ECONOMIC ZONE     0.40 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

71 THE APPLICATION OF TOYOTA PRODUCTION SYSTEM IN 

THEAUTOMOTIVE INDUSTRY IN THAILAND 

    0.40 ดร.ธนะสาร พานชิยากรณ ์

72 THE ADDITION OF THE EFFICIENT DEVELOPMENT OF THE 

SHIPPING SERVICES BUSINESS OF AGRICULTURAL 

LOGISTICS,IN CHIANG RAI PROVINCE 

    0.40 อาจารย์จัตตุรงค์ เพลนิหัด 

อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง 

อาจารย์อนุช นามภิญโญ 

73 THE ABILITY TO NETWORK FOR LOGISTICS MANAGEMENT     0.40 อาจารย์กฤศญา จันทร์ดาแสง 

อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง 

74 SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF THAILAND 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SME) 

    0.40 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ ์

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

75 ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, ALLIANCE AND MARKETING 

SUCCESS TO THE ORGANIZATION PERFORMANCEF OR 

AGRICULTURAL MACHINERY 

    0.40 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ 

76 THE INFLUENCE OF MARKETING MIX AFFECTING THE 

SUCCESSOF GEN-Y ENTREPRENEURS’ ON-LINE BUSINESS IN 

BANGKOKAND ITS VICINITY 

    0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

77 THE STUDY OF STRATEGIC COMPETITIVE ADVANTAGE IN 

THETHAI BEVERAGE BUSINESS 

    0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

78 WAREHOUSE OPTIMIZATION BY USING LINEAR PROGRAMMING 

METHOD 

    0.40 อาจารย์พรเกียรติ ภักดวีงศ์เทพ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  115 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

79 EFFECT OF USING 7 WASTES INCREASE EFFICIENCY OF THE 

PICKING PROCESS A CASE STUDY OF ABC COMPANY LIMITED 

    0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย ์

80 BUSINESS STRATEGIES FOR ENHANCING THE 

COMPETITIVENESS OF THAI AIR CARGO SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 

    0.40 ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

81 THE MEDIATING ROLES OF SUPPLY CHAIN COLLABORATION 

AND LOGISTICS FLEXIBILITY ON SUPPLY CHAIN PERFORMANCE 

OF AUTO_PARTS MANUFACTURING FIRMS IN THAILAND 

    0.40 อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

82 OPTIMIZATION IN THE SUGAR TRANSPORT PROCESS CASE 

STUDY: ABC SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

    0.40 อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ 

83 THE STUDY OF WORK PROCESSES WITHIN THE WAREHOUSE: 

A CASE STUDY XYZ COMPANY LIMITED   

 0.40 ดร.ทมน ีสุขใส 

84 THE FACTORS RELATED TO WORKS EFFICIENCY IN EXPORT 

DEPARTMENT: CASE STUDY OF ABC LIMITED COMPANY   

 0.40 อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล 

85 FACTOR ANALYSIS OF MOTIVATION AFFECTING 

EMPLOYEES’LOYALTY   

 0.40 อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ตรีไวย 

86 THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF OFF-SEASON RICE 

INNAKHON CHAI SI DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE 

  

 0.40 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว 

ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ 

ดร.จักรพรรณ คงธนะ 

87 EXPERIMENTAL AND IMPROVEMENT OF SEVERVICE 

PROCESSWITH LEAN CONCEPT: A CASE STUDY AT SALAYA 

HOSPITAL   

 0.40 อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  116 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

88 RETAIL MANAGEMENT INFLUENCING CONSUMER’S BUYING 

BEHAVIOR : A STUDY OF CONVENIENCE STORES IN NAKHON 

PHATHOM   

 0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ 

อาจารย์อนุช นามภิญโญ 

อาจารย์ศรายทุธ ขวัญเมอืง 

89 APPROACH TO INCREASE SERVICE QUALITY OF IMPORT 

CONTAINERS SHIPPING BY USING BARGE VESSEL OF 

SAHATHAI TERMINAL.   

 0.40 อาจารย์ศิรอิร สนองค์ 

90 DEVELOPMENT MODEL OF MATERIAL SUPPLIERS FOR 

AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THAILAND   

 0.40 อาจารย์พงษ์เทพ ภูเดช 

91 COMPARISON OF THE QUALITY SERVICE FACTOR OF LSPAT 

MYANMAR   

 0.40 ดร.จักรพรรณ  คงธนะ 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

92 GREEN WAREHOUSING FOR THAI CARGO     0.40 ดร.ปัจจัย อินทรนอ้ย 

93 THE COMPARATIVE STUDY OF CUSTOMER EXPECTATION AND 

PERCEPTION TOWARD SERVICE QUALITY OF NATIONAL SINGLE 

WINDOW SYSTEM OF LOGISTICS MANAGEMENT IN EXCISE 

DEPARTMENT   

 0.40 อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา 

94 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF THE ENTREPRENEURS 

RAMPSPALM OIL IN THE NORTH SOUTHERN OF THAILAND   

 0.40 ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ 

95 FACTORS AFFECTING CARGO HANDING PROCESS IN PORTS OF 

SAHATHAI TERMINAL, THAILAND   

 0.40 อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 

96 DATA EFFICIENCY IMPROVEMENT FOR INBOUND AND 

OUTBOUND CARGO HANDLING THROUGH INTERNAL AUDIT OF 

CONTAINER TERMINAL 2 UNDER BANGKOK PORT, PORT 

AUTHORITY OF THAILAND   

 0.40 อาจารย์ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ 

ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  117 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

97 DEVELOPMENT OF AUTOMATED GUIDED VEHICLE FOR 

WAREHOUSES   

 0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์ธนวัฒน ์วิเศษสินธุ ์

98 COMMERCIAL AREA MANAGEMENT GUIDELINES OF THE WAT 

LUMPHAYA FLOATING MARKET, NAKHON PATHOM PROVINCE   

 0.40 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

99 TRENDS IN AGRICULTURAL LAND USE IN NAKHON PATHOM 

PROVINCE   

 0.40 อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ 

100 APPLICATION OF POULTRY DEMAND FORECASTING 

TECHNIQUE FOR TRANSPORT COST MANAGEMENT   

 0.40 อาจารย์ปิยมาส กล้าแข็ง 

101 PERCEPTION OF SECTION TOWARDS THE GUIDELINE OF 

PRESENTING AGENDA FOR THE MEETING   

 0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร ์

102 THE APPROPRIATE COMPETENCIES OF EXECUTIVE SECRETARY, 

COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN,SUAN 

SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวตัร 

103 TO STUDY ABOUT PROBLEMS OF TRANSFER DOCUMENT 

TOREDUCE TIME AND INCREASE PRODUCTIVITY OF COLLEGE 

OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SUAN SUNANDHA 

RAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว 

104 GENERAL ADMINISTRATION GUIDE (ADMINISTRATION) FOR 

OUTOF-CAMPUS CENTERS COLLEGE OF LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN   

 0.40 ดร.จักรพรรณ  คงธนะ 

105 INVOLVEMENT OF ACADEMIC STAFF AND SUPPORT STAFF 

INDEVELOPING FIVE-YEAR STRATEGIC AND ACTION PLAN OF 

COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN, SUAN 

SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ 

อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  118 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

106 THE DEVELOPMENT OF THE MODEL AND PROCEDURE OF 

THEPARCEL OPERATION OF THE COLLEGE OF LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN,SUAN SUNANDHA RAJAPHAT UNIVERSITY   

 0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

ดร.ชณิชา หมอยาด ี

107 DEVELOPMENT GUIDELINES DOCUMENTATION OF 

EVIDENCEINTERNAL QUALITY ASSURANCE COLLEGE OF 

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SUAN SUNANDHA RAJABHAT 

UNIVERSITY   

 0.40 อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

อาจารย์ภัค กิระนันทวัฒน์ 

108 FACTORS AFFECTING STUDENT ENGAGEMENT, COLLEGE OF 

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SUAN SUNANDHA RAJABHAT 

UNIVERSITY   

 0.40 ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์  

109 THE GUIDELINE OF THE SATISFACTION TO THE PERFORMANCE 

APPRAISAL SYSTEM DEVELOPMENT: HUMAN RESOURCE 

COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN   

 0.40 ดร.ชณิชา  หมอยาด ี

110 THE DEVELOPMENTAL DISBURSEMENT GUIDELINES COLLEGE 

OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SUAN SUNANDHA 

RAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 ดร.ชณิชา  หมอยาด ี

111 PROCEDURE DEVELOPMENT OF SUPPLIES DISBURSEMENT 

DOCUMENTATION IN COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY 

CHAIN,SUAN SUNANDHA RAJAPHAT UNIVERSITY   

 0.40 อาจารย์มาธุสร แข็งขัน 

112 SATISFACTION IN PROVIDING ONE-STOP SERVICE 

CENTER,COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN NAKHON 

PATHOM EDUCATION CENTER    

 0.40 ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

113 THE STUDY OF PERCEIVED PUBLIC RELATIONS BEHAVIOR 

ONLINE MEDIA, COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN   

 0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  119 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

114 PROCESS FOR DEVELOPING INFORMATION RETRIEVALSYSTEM 

COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN LIBRARY   

 0.40 ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์จัตตุรงค์ เพลนิหัด 

115 PROBLEMS STUDY AND SOLVING GUIDELINES IN DOCUMENT 

MANAGEMENT OF THE ACADEMIC AFFAIRS 

DEPARTMENT,COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN   

 0.40 ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

116 A STUDY OF ATTITUDES TOWARD THE PROBLEM OF FREE 

ENROLLMENT OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT THE FIRST 

YEAR OF THE COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 

อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง 

117 THE STUDY OF DEMAND USING WMS SOFTWARE FOR 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM IN LOGISTICS 

LABORATORY   

 0.40 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว 

118 THE EFFICIENT SERVICE OF THE SKILL STANDARDS TESTING 

CENTER   

 0.40 อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง 

119 THE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC JOURNAL 

DEVELOPMENT PROCESS FOR NATIONAL PUBLISHING, A CASE 

STUDIES: ACADEMIC JOURNALS IN SUAN SUNANDHA 

RAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

120 A STUDY OF GUIDELINES FOR WEBSITE DEVELOPMENT IN 

PUBLIC RELATIONS OF THE COLLEGE OF LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN   

 0.40 อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ 

121 PUBLIC RELATIONS GUIDELINES FOR ADMISSIONS, COLLEGE 

OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
  

 0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  120 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

122 THE STUDENTS AUDIO-VISUAL SERVICE REQUIREMENT AND 

USAGE PROBLEMS IN COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY 

CHAIN   

 0.40 ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์วรรณี สุทธใจด ี

123 MANUAL OF FINANCE FOR OFFSITE CAMPUS CENTERS 

COLLEGE OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN   

 0.40 อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์

ดร.ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์  

124 STUDY SATISFACTION OF USING VANS: COLLEGE OF 

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
  

 0.40 อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์

125 STUDY OF ELECTRICITY CONSUMPTION IN COLLEGE 

OFLOGISTICS AND SUPPLY CHAIN BUILDING 1, SUAN 

SUNANDHARAJABHAT UNIVERSITY   

 0.40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง 

126 FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO STUDY AT THE 

UNDERGRADUATE LEVEL THE COLLEGE OF LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 

NAKHON PATHOM (TCAS) FOR THE ACADEMIC YEAR 2019 
  

 0.40 อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา 

127 THE CRITICAL SUCCESS FACTOR OF FRUIT 

DISTRIBUTION:CASE STUDY OF RATCHABURI PROVINCE, 

THAILAND 

    0.40 อาจารย์พุทธวิัฒน์ ไวยวุฒธินาภูม ิ

อาจารย์พิมพ์พลอย ธรีสถิตย์ธรรม 

128 LOCATION ANALYSIS FOR FRANCHISE EXPANSION OF AUE 

FURNITURE SHOP    

 0.40 อาจารย์รัชนีวรรณ สุจริต 

อาจารย์ภัสรา สริกิมลศลิป์ 

129 Study of Operational Procedures to Propose Ways to Increase 

Efficiency in the Loading and Unloading Stations 

    0.40 38th International Conference on Social 

Sciences, Business, Technology and 

Management (SBTM) ณ กรุงโซล ประเทศ

เกาหลีใต ้ANISSH-2019, Vol. 4- Issue. 38,  

อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

130 The Customer’s Satisfaction of the Chao Phraya Express Boat 

Services 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  121 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

131 Tourism Logistics Management for Muang Pattaya in Chonburi 

Province 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

132 The Knowledge of Logistics Accounting on Warehouse Efficiency 

Management of Logistics Personnel in Amata City Industrial 

Estate 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

133 Factors for Decision Choosing Air-Conditioned Passenger Van 

Services Bangkok-Ayutthaya Route 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

134 Tourist Supply Chain Management For Training & Seminar     0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

135 Increasing the Efficiency of Product Receiving in the Case of 

Nim Express Co., Ltd 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

136 Increasing the Operational Efficiency of the Warehouse Staff, 

Amarin Book Center Company Limited 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

137 Strategies for Reducing Transportation Costs by Managing the 

Use of Special Semi-trailer (B-Double) 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

138 Logistics Management for Halal Food Business     0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

139 Marketing Mix Factors Affecting Customer Satisfaction of the 

Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) in Bangkok 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

140 Enhancing the Local Wisdom with the Logistic System     0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

141 Administration and Protection of Customers' Secrets in Parcels 

Shipping within Thailand 

    0.40 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ 

142 Guidelines for Buildings the Working-age Customer Loyalty to 

Purchase Organic Products in Bangkok 

    0.40 38th International Conference on Social 

Sciences, Business, Technology and 

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  122 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

143 Strategic Logistics Marketing Management of Retail Stores in 

Salaya Subdistrict, Phutthamonthon District Nakhonpathom 

    0.40 Management (SBTM) Full Paper Proceeding 

ANISSH-2019, Vol. 4- Issue. 38 

อาจารย์อนุช นามภิญโญ 

144 The Development of the Quality of Life of the Population into 

the Elderly Society of Thailand to be Happy in the Case of 

Nakhon Pathom Province 

    0.40 อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง 

145 The Ecological Tourism Behavior in Nakhon Pathom     0.40 ดร.วิรยิา บุญมาเลศิ 

146 Mobilizing Organizational Performance through Robotic and 

Artificial Intelligence Awareness in Mediating Role of Supply 

Chain Agility 

    1.00 International Journal of Supply Chain 

Management (IJSCM), Vol 8, No.5 2019 

Page 757-768  

อาจารย์ ดร.ธนะสาร พานชิยากรณ ์

147 การบริหารโซ่อุปทานของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ดิบในจังหวัดชุมพร 

    0.60 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 

2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา หน้า 181-190 

อาจารย์ ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ 

148 แนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกจินำ้ดื่มบรรจุขวดของ

ผู้ประกอบการขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น 

    0.60 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 

2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา หน้า 169-180 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

149 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการนวัตกรรมซึ่งจะ

ส่งผลต่อการบรรลุผลสำเร็จทางการตลาดและความได้เปรยีบ

ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินคา้เกษตรซึ่งจะนำไปสูผ่ลการ

ดำเนนิงานขององค์การ 









0.80 วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธนบุรี ปีที ่13 ฉบับที ่3 หน้า 120-

132 

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ 

150 Development of Staff Potentiality for Work in Process 

Warehouse Of the Automotive Parts Industry   

 0.40 38th International Conference on Social 

Sciences, Business, Technology and 

อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  123 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร ่

ระดับการตีพิมพ ์
ระดับการ

นำเสนอ 
ค่าน้ำหนัก 

 

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ/์ 

แหล่งที่เผยแพร่/หนว่ยงานประเมินตำแหน่ง

ทางวิชาการ/หน่วยงานหรอืองค์กร

ระดับชาตวิา่จ้างให้ดำเนนิการ 

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 
ชาติ 

นานา 

ชาติ 

151 Tourism Logistics Management Model in Muang District, 

Nakhonpathom Province   

 0.40 Management (SBTM) ณ กรุงโซล ประเทศ

เกาหลีใต ้ANISSH-2019, Vol. 4- Issue. 38 

อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ

152 TOURISM VALUE CHAIN MANAGEMENT IN UBON 

RATCHATHANI PROVINCE, LOWER NORTHEAST OF THAILAND   

 0.40 The 2019 International Academic 

Multidisciplines Research Conference in Tokyo 

ISBN 978-616-565-568-2 (electronic book) 

Tokyo-Hokkaido, Japan  

อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัต ิ

153 MEASUREMENT AND ANALYSIS OF VIBRATION AND 

SHOCKLEVELS FOR TRUCK TRANSPORT OF CRISPY BANANA 

PACKAGING PRODUCT 

    0.40 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ ์

อาจารย์พิชญ์พสิุทธ์ิ ทิศอาจ 

อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา 

154 THE SATISFACTION OF TOURIST TOWARD LOGISTICS 

MANAGEMENT FOR TOURISM KHIRI WONG KOT VILLAGE 

    0.40 อาจารย์ศรายทุธ ขวัญเมอืง 

อาจารย์กิตตอิำพล สุดประเสรฐิ 

155 THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND 

FIRM PERFORMANCE IN SERVICE INDUSTRIES 

    0.40 อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา 

อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ ์

156 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขัน 

    0.80 วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 3  

หน้าที่ 322-332 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

157 การศกึษาเชิงเปรียบเทยีบการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าเป็นพืน้ที่

จัดจำหน่ายสินคา้ด้วยโปรแกรม แบบจำลอง Flexsim : กรณีศกึษา 

บริษัท ธนานันท์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด 

    0.80 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

No. 39, Vol.20, Issue 2 หน้า 17-24 

ดร.ทมน ีสุขใส 

158 Enhancing Supply Chain Performance of 

SMEs in Thailand Using the Integrated 

Personnel Development Model 



   1.00 International Journal of Supply Chain 

Management (IJSCM , Vol 8, No 5 (2019) 

หน้า 176-186 

ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ ์

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  124 

รายการหลักฐาน 

IQA2.3-01 ตารางสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 

IQA2.3-02 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ข้อมูลจากกองบริหาร 

งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ร้อยละ 20 
ร้อยละ 155.00 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  125 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 2 

จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก มีจำนวนเงิน

เพียงพอต่อจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาลัย 

2. อาจารย์ประจำวิทยาลัยให้ความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิชาการ ที่เผยแพร่ผลงานระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

3. อาจารย์ประจำวิทยาลัยมีการจัดทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4. วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพลายเชน มีระบบกลไลในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และดำเนนิการตามระบบงานวิจัยได้และเป็นแนวปฎิบัติโดยทั่วกัน 

5. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มีการพัฒนาส่งเสริม สนันสนุน ให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มี

ความรู้ความเช่ียวชาญในงานวิจัย วิทยาลัยฯ มีการผลักดันให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐาน 

Scopus และ ผลักดันให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้จดสทิธิบัตร หรอื อนุสิทธิบัตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมจัดโครงการใหค้วามรูใ้นการเขียนผลงานวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกให้มากขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์ของวิทยาลัยฯ มีการ

พัฒนา ใหม้ีการตพีิมพ์บทความวจิัยในฐานที่สูงขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยมีการส่งผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ประจำวิทยาลัยมีผลงานการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 ท่าน 

3. อาจารย์ประจำวิทยาลัยมีผลงานวิจัยการตพีิมพ์ในฐาน Scopus เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  126 

องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
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ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้การอบรม 

จัดประชุมหรอืสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทาง

วิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้

ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ 

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน

จากการให้บริการทางวชิาการด้วย 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน  1  ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคำนึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำ

แผนบริการวิชาการประจำปีทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะ

จัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมา

จัดทำเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้

ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจตอ่ชุมชนและสังคมอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำผลการสำรวจปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา เป็นข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2563 งบประมาณรายได้และงบประมาณ

แผ่นดิน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนสังคมได้ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติด้านการบริการวชิาการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของผู้รับบริการการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่

กำหนด 

ร้อยละ ≥ 60 
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จากนั้น แผนการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อพิจารณา

อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เมื่อที่ประชุมมี

มติอนุมัติแผนบริการวิชาการดังกล่าว  ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินจัดทำแผนการบริการวิชาการ

ประจำปี และเสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติแผนการบริการวิชาการประจำปี

งบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

รายการหลักฐาน IQA3.1-1-01 ผลสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่ที่

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA3.1-1-02 เล่มแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

IQA3.1-1-03 รายงานการประชุมอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2562 

IQA3.1-1-04 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากท่าน

อธิการบดี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

หรอืสังคม 

ผลการดำเนินงาน ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการจัดทำ

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดยผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุม

คณะกรรมการอำนวยการและได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  เมื่อวันที่ 26 

กันยายน 2562 และดำเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้

เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชุน และสังคม จำนวน 2 โครงการ ตามแหล่ง

พืน้ที่ที่กำหนด คือ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิต

สินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

2. โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการ
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บริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

โดยการดำเนินงานโครงการทั้ง 2 โครงการได้มีการนำองค์ความรู้ในการ

ดำเนินงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อนักศึกษา และการ

พัฒนาชุมชน 

รายการหลักฐาน IQA3.1-2-01 อ้างอิง IQA3.1-1-02 เล่มแผนการบริการวิชาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

IQA3.1-2-02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Agenda) 

รอบ 10 เดือน 

IQA3.1-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความ

ปลอดภัยและกฎจราจรในการบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่

บริการแบบให้เปล่า 

ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการ

ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน ที่เป็นการ

ดำเนนิการเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหาร

ผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน ซึ่งวิทยาลัยได้รับ

นโยบายในการกำกับดูแลกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่

ที่รับผิดชอบในพื้นตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จำนวน 

7 ครัวเรือน คือ  ต.มหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล และต.สาม

ควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม และในพื้นตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวน 1 ครัวเรือน คือ หมู่บ้านระวิ ต.บางพระ

เหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยได้นำองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับครัวเรือน เพื่อ

เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางเกษตรของ

ครัวเรือนให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับกระบวนการจัดการบริหาร

ผลผลิตสนิค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน 
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2. โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการ

บริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เมื่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสถานประกอบการและบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่

จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการ

เพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ดา้นโลจิสติกส์เบือ้งตน้ 

ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีแหล่งเรียนรู้ โดยเปิดศูนย์การ

เรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนา

มาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี

หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการ

ด้านโลจิสติกส์  ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาขอดูศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์

การเรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ 

1) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

2) วทิยาลัยการอาชีพท่าแซะ และวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3) สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเท คโนโลยีราชมงคล 

ตะวันออก 

4) คณะศึกษาดูงานจาก สมาคมไทยโลจิสตกิส์และการผลิต (TLAPS) 

5) บริษัท บีจ ีคอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) 

6) วิทยาลัยอาชีวศกึษานครสวรรค์ 

7) บริษัท สามมติรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) 

8) สมาคมไทยโลจิสตกิส์และการผลิต (TLAPS) 

9) สถาบันพัฒนาฝมีอืแรงงาน ๑๖ นครปฐม 

10) กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

รายการหลักฐาน IQA3.1-3-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA3.1-3-02 อ้างอิง IQA3.1-2-02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 (Agenda) รอบ 10 เดือน 

IQA3.1-3-03 อ้างอิง IQA3.1-2-03 รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มจำนวน

องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการบริหารการขนส่งสินค้าทาง

ถนน ศูนย์การเรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมในข้อ 1 และนำเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกำหนดการสรุปรายงานผลการ

ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติด้านการบริการ

วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ตัวชี้วัด โดยมีผลการ

ประเมิน ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ 

ร้อยละของผู้รับบริการการแล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

รอ้ยละ ≥ 60 รอ้ยละ 100 ✓ 

 

2) โครงการบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ มีผลการบรรลุตาม

ตัวชี้วัดทุกโครงการ  

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการ

ดำเนินการนำผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน เสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย ครั้งที่  5/2563 วันที่  17 

กรกฎาคม 2563 ในวาระเพื่อพิจาณา 

รายการหลักฐาน IQA3.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิทยาลัย ครั้งที่ 

5/2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 วาระ 5.1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 9 เดือน 

IQA3.1-4-02 อ้างอิง IQA3.1-3-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการ

บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ

วิชาการสังคม 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชากหาร มีการ

ดำเนนิการตดิตามผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ใหม้ีการดำเนินจัด

โครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ครบทั้งหมด 2 โครงการ  

โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้วิเคราะห์ผลประเมินความสำเร็จตาม
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พบว่า ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่

กำหนด 

จากการนำผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน เสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานของวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 

กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเพื่อให้ผู้รับบริการหรือชุมชน

ได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ความต้องการของชุมชน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

จะมุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของ

ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามศาสตร์พระราชา โดย

ผู้รับบริการได้รับประโยชน์หรือนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และการ

กำหนดโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการหลักฐาน IQA3.1-5-01 อ้างอิง IQA3.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการการ

บริหารงานวิทยาลัย ครั้งที่  5/2563 วันที่  17 กรกฎาคม 2563 วาระ 5.1 

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมสี่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยเข้า

ไปมีส่ วนร่วมในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สั งคมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง 

ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกิจกรรมโครงการบริการ

วิชาการที่วิทยาลัยได้รับมอบหมาย คือ  

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิต

สินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

2. โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการ

บริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

รายการหลักฐาน IQA3.1-6-01 เอกสารการลงนามความร่วมมือทางบริการวิชาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA3.1-6-02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะ

และวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA3.1-6-03 รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู้บริการวิชาการ โดยคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยฯที่บริการวิชาการสู่ชุมชน, ช่วยเหลือชุมชน ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการสู่สังคม / 

เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ประจำตัวสายวิชาการทุกคน 

2.มีกิจกรรมที่เป็นงานบริการทางวิชาการแก่สังคมหลายโครงการ ทำให้สามารถนำประกอบการเขียน 

SAR ได้ง่าย 

3. กิจกรรมโครงการส่วนใหญ่มักจะสอดคล้องกับการสอนกับงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 
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4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์และดำเนนิการตามระบบงานบริการวิชาการได้และเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 

5. วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแก่สังคม และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ส่งผลลัพธ์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

โรงเรียน ที่เป็นรูปธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดประชุมสำรวจความต้องการของชุมชนในการกำหนด

แผนการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่ชุมชนต้องการให้

วิทยาลัยช่วยเหลอือย่างมีประสทิธิภาพ 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประชุมอาจารย์ประจำเพื่อกำหนดทิศทางการจัด

โครงการบริการวิชาการ เพื่อให้มีการสอดคล้องและการบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนและ

งานวิจัย เพื่อให้นักศึกษา ชุมชนสังคม ได้รับผลประโยชน์จากการจัดโครงการบริการวชิาการมากยิ่งขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การรวบรวมเอกสารยังไม่ครบถ้วน เช่น เอกสารการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ เมื่อโครงการเสร็จสิ้น

แลว้ไม่พบหลักฐานใบเสร็จการใชจ้่ายงบประมาณต่างๆ ว่ามียอดคงเหลือหรอืใช้ไปเท่าใด 

2. การบูรณาการกับวิชาการการสอนและงานวิจัยกับการจัดโครงการบริการวิชาการให้มีความ

สอดคล้องและเป็นในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษา ชุมชนสังคม ได้รับผลประโยชน์จากการจัด

โครงการบริการวิชาการมากยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการมจีำนวนน้อยเกินไป ทำให้การทำโครงการบริการวิชาการขนาด

ใหญ่ ที่ให้ผลสำเร็จชัดเจนไม่ได้ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจำวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน

ท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน สอดคล้องกับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี

การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ 

สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใหเ้ป็นรากฐานการ

พัฒนาองค์ความรูท้ี่ดขีึน้ 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม

จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 - 7 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 กำหนดผู้รับผดิชอบในการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมอบหมายให้รอง

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินงานตามคำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ที่ 590/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะประกอบด้วยผู้บริหารของ

วิทยาลัยเป็นคณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา

แนะนำ กำกับติดตาม และปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

มอบหมาย และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีหนา้ที่ ดังนี้  

1. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีการศกึษา 

2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย 

รายการหลักฐาน IQA4.1-1-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 590/2562 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2562 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้

สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการ

ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่า

เป้าหมาย คือ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม (ร้อยละ 85) 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำหนดโครงการ

ในแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2562 ที่ต้องดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ดำเนนิงานโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ จำนวน 120,000 บาท 

โดยแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2562 ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ครั้ง

ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

รายการหลักฐาน IQA4.1-2-01 รายงานการประชุมอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2562 

IQA4.1-2-02 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากท่าน

อธิการบดี บันทึกเลขที่ 2751 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 

IQA4.1-2-03 แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี

การศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานของ

วิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการสรุปผลการดำเนินงานด้านสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ เพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดเป็น
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รายงานผลการดำเนินงาน 

แบบอย่างที่ดีต่อสังคม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรอบระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำหนดในปีการศกึษา 2562 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินงานจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ

การด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 และ

รายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จำนวน 4 โครงการ จากจำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด 5 โครงการ 

คือ  

1.โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ประจำปีการศกึษา 2562  

2.โครงการจติอาสากิจกรรมเพื่อสังคม  

3. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  

4. โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  สืบสานประเพณีไทย 

อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์  (เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จงึไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้) 

5. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศกึษา 2562 

รายการหลักฐาน IQA4.1-3-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA4.1-3-02 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ประจำปี

การศกึษา 2562 

IQA4.1-3-03 รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม 

ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA4.1-3-04 รายงานผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีไทย วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 

2562 

IQA4.1-3-05 รายงานผลการดำเนนิโครงการไหว้ครู ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA4.1-3-06 บันทึกข้อความ ว.ล.ช.ที่ 1872 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 เรื่อง 

ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 (รอบ 12 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานของ

วิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย

สรุปด้านสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ เพื่อการอนุรักษ์ และสืบ

ทอดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิ ลปะและ

วัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินงานจัด

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี

การศกึษา 2562 จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผล

ให้การดำเนินการจัดโครงการโครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบ

สานประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ต้องงดการจัดกิจกรรม

นี ้  

พร้อมทั้ง มีการรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินผล ตามระดับ

ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิ ลปวัฒนธรรมตาม

แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 

ทั้งหมด 4 โครงการ 

โดยได้ประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้าน

การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 มีผลดังนี ้

ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การ

บรรลุ 

ร้อยละของนักศึกษาและ

บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม 

ค ว า ม มี สุ น ท รี ย์  แ ล ะ

วัฒนธรรมที่ดงีาม 

ร้อยละ 85 94.65 ✓ 

 

รายการหลักฐาน IQA4.1-4-01 อ้างอิง IQA 4.1-2-03 แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA4.1-4-02 อ้างอิง IQA4.1-3-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติ

การด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA4.1-4-03 แบบสำรวจทัศนคติ ค่านิยม สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีของ

นักศึกษาและบุคคลากร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่าย

กิจการนักศึกษา ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี

การศึกษา 2562 และสรุปผลตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดเมื่อวันที่ 9  

สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ

ดำรงชีวิตให้กับนักศึกษา และ3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม 

มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรม

ตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลการดำเนินงาน คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 

1,920 คน คิดเป็นรอ้ยละ 88.70  มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.44  

2) โครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม จัดเมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2562  

มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนา

ระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตให้กับ

นักศึกษา และ3. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีระเบียบวินัย  

มีความกตัญญูกตเวที มีสัมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่าง

ถูกต้อง ซึ่งผลการดำเนินงาน คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,178 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.75  

3) โครงการทำบุญตักบาตรวันขึน้ปีใหม่สบืสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดเมื่อ

วันที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทย

ตลอดไป 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน 

นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด 3. เพื่อ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมประเพณี และ4. เพื่อให้นักศึกษาและ

บุคลากรเห็นความสำคัญของการสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

สืบทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งผลการดำเนินงาน คือ มีผู้เข้าร่วม
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการจำนวน 517  คน คิดเป็นร้อยละ 98.64  มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

4.93  

4) โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 จัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 

มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับ

สังคมไทยตลอดไป 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่าง

ใกล้ชิด 3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมประเพณี และ4. เพื่อให้

นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสืบทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งผลการดำเนินงาน คือ 

ผลการดำเนินงาน คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 554 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.35 มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.82  

โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นำผลของการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 เพื่อ

นำผลมาปรับปรุงกิจกรรมของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และกำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 โดยการกำหนดกิจกรรม/

โครงการให้สอดคล้องกับด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) เพื่ อ

ตอบสนองและสอดคล้องกับดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

รายการหลักฐาน IQA4.1-5-01 อ้างอิง IQA4.1-3-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติ

การด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA4.1-5-02 ร่าง แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี

การศกึษา 2563 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตาม

แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน ทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ของวิทยาลัย ดังนี้ 

1) สื่ อออนไลน์  : เว็บ ไซต์ ของวิทยาลั ย โลจิสติ กส์ และซัพ พลาย เชน 

www.cls.ssru.ac.th แอพพลิเคช่ัน Line และ เพจ Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์
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รายงานผลการดำเนินงาน 

และซัพพลายเชน 

2) สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

วิทยาลัย 

รายการหลักฐาน IQA4.1-6-01 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรอืเข้าร่วมการประกวดผลงานเกี่ยวกับด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิค-19 ส่งผลให้

การเข้าร่วมการประกวดต้องงดการจัดกิจกรรมตามมาตรการนโยบายของรัฐ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด

กิจกรรมที่โดดเด่น คือ กิจกรรม “ปันกัน”  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมมือกับ

มูลนิธิยุวพัฒน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย โดยเปิดรับบริจาค

สิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปัน ซึ่งนำเงินที่ได้ไปเป็น

ทุนเพื่อสร้างประโยชน์และก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้แก่สังคมในด้านต่างๆ 

ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วางกล่องรับบริจาคสิ่งของ ณ บริเวณหน้าห้องฝ่าย

กิจการนักศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่ออำนวย

ความสะดวกให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจบริจาคแบ่งปันสิ่งของ และ

เป็นการเปิดโอกาสทางสังคมแห่งการแบ่งปันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทางมูลนิธิยุวพัฒน์

จึงได้สร้างรายได้จากการจำหน่ายสิ่งของ เพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับ

เด็กขาดโอกาส 

รายการหลักฐาน IQA4.1-7-01 ภาพกิจกรรม “ปันกัน” ที่ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ร่วมมอืกับ มูลนิธิยุวพัฒน์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
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➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 

จุดแข็ง 

1.มีกระบวนการพัฒนาแผนงานด้านการทำนุบำรุง  ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

2.ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความสำคัญในการจัด

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

3.โครงการด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมเป็นโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรดำเนินการสนับสนุนการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำผลงานวิจัยด้านทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาใหม้ากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน

การกำกับดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน

ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้        

หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งช้ี จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ 

 ตัวบ่งช้ีที ่5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้อง

ดำเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงาน

ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 

ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์

ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ  

แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ของมหาวิทยาลัย และปรับทิศ ทางการพัฒนา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้สามารถรองรับกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ได้มีการวิเคราะห์
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รายงานผลการดำเนินงาน 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และภัยคุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ 

SWOT (SWOT Analysis) จากประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สรุปปัจจัยแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์

ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ

กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ 

ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม  

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 18 แผน 

โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นผู้กำกับดูแล 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ณ สงิหาคม 2562 

5. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2562 

6. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และเผยแพร่

ข้อมูลลงในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th 

ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

ประจำปี ลงสู่ระดับบุคคลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามความก้าวหน้า

ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประจำทุกเดือน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-1-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เลขที่ 461/2562 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และ

จัดทำปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

IQA5.1-1-02 ผลการวิเคราะห์ SWOT ในเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

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

2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA5.1-1-03 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ

ทบทวนปรับปรุง ณ สงิหาคม 2562) 

IQA5.1-1-04 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 

2625.4 ลงวันที่  11 กันยายน 2562 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการอำนวยการ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2562 (วาระที่ 5.2) 

IQA5.1-1-05 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 2751 

ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากท่าน

อธิการบดี 

IQA5.1-1-06 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี 

IQA5.1-1-07 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-1-08 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 10 เดือน) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน

แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การ

จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร

หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อใช้

เป็นข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทุกระดับใช้วัดผลสัมฤทธิ์

ของการดำเนินงาน และทำให้ทราบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในรอบปีที่ผ่านมา 

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทำงาน หรอืกิจกรรมในการปฏิบัติงานเพื่อลดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า โดยมี

การดำเนินงานดังนี้ 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดทำตน้ทุนต่อหน่วยผลผลติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

2.  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อ

หน่วยของทุกหลักสูตร ที่ประกอบด้วยสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอน และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 

โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ

หลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 6 หลักสูตร จำแนกเป็นระดับปริญญา

ตรี จำนวน 4 หลักสูตร และ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ต้นทุนรวม

ในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยเท่ากับ 126,267,654.01 บาท มีนักศึกษาทั้งสิ้น 

3,450 คน โดยมีต้นทุนต่อหน่วย (คน) 38,992.14 บาท มีจำนวนนักศึกษาเต็ม

เวลา (FTES) 3,235.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตรโดยเปรียบเทียบต้นทุนต่อ

หน่วย (FTES) ซึ่งเป็นภาระงานจริงของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่มีต้นทุนมากใน 

3 อันดับแรก ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 112,448.88 บาท  รองลงมา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  110,519.43 บาท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ

ออนไลน์ 89,300.59 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 81,026.58 บาท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 36,897.00 บาท และหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 36,838.49 บาท 

เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน จำนวน 6 หลักสูตร โดยใช้ความสัมพันธ์ของกำไร (profit) ต้นทุน 

(cost) ปริมาณ  (quantity) และรายรับ (revenue) ในภาพรวมจุดคุ้มทุนของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ได้จากการคำนวณต้องมีนักศึกษาจำนวน

ทั้งสิ้น 2,700 คน แต่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีนักศึกษาจริง จำนวน 

3,450 คน ซึ่งมากกว่าจำนวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.78 ในภาพรวมมีความคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

รายการหลักฐาน IQA5.1-2-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ที่  369/2563 ลงนามเมื่อ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

IQA5.1-2-02 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 

IQA5.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 (วาระที่ 5.3) การ
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พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและการ

วิเคราะห์จุดคุม้ทุนของหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ

การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

และแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการ

ดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นไปตามเป้าประสงค์และ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการ

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และ

เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และ

สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับ

ที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยนำปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตามโครงการ 

ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ ดูทั้ง

ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการวเิคราะห์  

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในด้านต่างๆ ได้แก่  

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

4) ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  

และ 5) ดา้นการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน  

โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน 3 

ความเสี่ยง ได้แก่  

1. ด้านกลยุทธ์ จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับที่กำหนด สถานะของ

ความเสี่ยงก่อนการควบคุม คะแนนความเสี่ยง 20 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ซึ่ง

จากการบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุ

ของจำนวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาอาจเป็นเพราะเกิดจากการ

แข่งขันด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง รวมถึงคนรุ่นใหม่หัน
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มาสนใจกับการเรียนสายอาชีพมากขึ้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

(ปวส.) ดังนั้นวิทยาลัยจึงวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคของ

ประเทศไทย เช่น การแนะแนวนักเรียนมันธยมศึกษาปีที่ 6 การสร้างเครือข่ายกับ

ครูแนะแนว การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ และการเพิ่มช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, www.cls.ac.th, ไลน์, โปสเตอร์, 

ใบปลิว, รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การ

จัดการเรียนการสอนใหท้ันสมัยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ จึงทำให้ความเสี่ยง

ลดลง คะแนนความเสี่ยง 12 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง 

2. ดา้นทรัพยากร  

2.1 การเกิดอัคคีภัย  สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม คะแนนความ

เสี่ยง 12 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งจากการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัย ได้จัด

กิจกรรมอบรมอัคคีภัยร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมให้กลับบุคลากร

สายวิชาการและสายสนุบสนุนวิชาการ และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียม

ความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง จึงทำให้ความเสี่ยงลดลง คะแนนความเสี่ยง 

8 อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 

3. ด้านทรัพยากร  

3.1 ไฟฟ้าดับ สถานะของความเสี่ยงก่อนการควบคุม คะแนนความเสี่ยง 15 

อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งจากการบริหาความเสี่ยง วิทยาลัยได้ส่งบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสู ตรยกระดับฝีมือ 

สาขาช่าวไฟฟ้าภายในอาคาร และได้มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบการจ่ายไฟ

ทุกปี จึงทำให้ความเสี่ยงลดลง คะแนนความเสี่ยง 6 อยู่ในระดับความเสี่ยงปาน

กลาง 

โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และเผยแพร่

ข้อมูลลงในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.cls.ssru.ac.th  

รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกองนโยบายและ

แผน ทุกไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4  

จากการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 ด้านของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน พบว่า ความเสี่ยงแต่ละดา้นได้ลดลง 

รายการหลักฐาน IQA5.1-3-01 เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจำปี

http://www.cls.ssru.ac.th/
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA5.1-3-02 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่ เว็บไซต์วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน www.cls.ssru.ac.th 

IQA5.1-3-03 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2 

รอบ 6 เดือน 

IQA5.1-3-04 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4

รอบ 12 เดือน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย

การดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้หลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ เป็นหลักในการบริหารจัดการตามนโยบายที่กำหนด  โดยมีผลการ

ดำเนนิงานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล ทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการจากแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับ

หน่วยงาน/วิทยาลัย โดยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับ

คณบดี จากนั้นวิทยาลัยได้ดำเนินการถ่ายทอดสู่รายบุคคล ซึ่งวิทยาลัยได้รับการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด ภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  

โดยวิทยาลัยมีการดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตาม

คำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมาย และดำเนินการติดตาม

ผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้ง รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ และรายงานผลต่อ

หน่วยงานเจ้าภาพมหาวิทยาลัย ประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการกำกับติดตามและ

ผลักดันการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจากการดำเนินงานและการกำกับ

ติดตาม ผู้บริหารของวิทยาลัยมีการนำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการ

ทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนี่อง ส่งผลให้วิทยาลัยมีผลรายงานความก้าวหน้าผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 10 เดือน ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563) พบว่า รายงานความก้าวหน้าผลการ

ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีผลการดำเนินงานภาพรวม

เท่ากับ 3.7250 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผูบ้ริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
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เชน ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงาน  และ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัย 

พร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ

การบริหารจัดการ อาทิเช่น ระบบ e-office, ระบบ e-moniter,ระบบ RIS, ระบบ 

VPN, ระบบ ERP, g-mail ssru, Line และระบบ SSRU Event สำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัย เพื่อความรวดเร็วคล่องตัวในการติดต่อประสานงานระหว่าง

หน่วยงานและการลดการใช้งานกระดาษเพื่อลดทรัพยากรลง นอกจากนี้วิทยาลัย

ยังมีจุดให้บริการ แบบ One Stop Service โดยเป็นจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จใน

จุดเดียว เพื่อความสะดวกในการตดิต่อของนักศึกษาและบุคคลภายนอก 

โดยในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทางมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มี

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เตรียมการรองรับการใช้งานการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ให้อาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ คือ ระบบ 

Moodle, ระบบ SSRU Academic Search, ระบบ Google Hangouts Meet, ระบบ 

Facebook live Group, ระบบ Zoom Clound Meeting และ Microsoft Teams 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ

ด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศกึษา และบุคคล

ทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ทุกสาขาได้เข้าใช้

ในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานฝมีือแรงงานด้านโลจิสติกส์ รวมทั้ง

วิทยาลัยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้าสมัครสอบ เพื่อ

พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น  ซึ่ง

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำใบประกาศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติไปยื่นเพื่อสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการณ์ได้ 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผูบ้ริหารของวิทยลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน มีการดำเนินการเพื่อเปิดรับข้อร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำ

ชมเชยจากนักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำข้อร้องและข้อเสนอแนะมาเข้า

กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนตามคู่มือกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชยของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รวมทั้งได้มีการการสำรวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2563 และนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศกึษา

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยนำข้อมูล

คาดหวังและความต้องการมาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อกำหนดแผนให้

สอดรับกับความตอ้งการของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  

ในส่วนภารกิจด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยได้นำผลการสำรวจความ

ต้องการของชุมชน มาจัดทำแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และมีแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 แหล่ง 

คือ แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต

นครปฐม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่ม

จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการบริหารการขนส่ง

สินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2563 โดยมีสถานประกอบการและบริษัทที่อยู่ในเขตพืน้ที่จังหวัดนครปฐมเข้าร่วม

กิจกรรมการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุ่ม

อุตสาหกรรมได้เรียนรูด้้านโลจิสติกส์เบือ้งตน้ 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการแสดงความรับความรับผิดชอบต่อสังคม  โดย

วิทยาลัยมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้มี

ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

สังคม และนักศึกษายังตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการณ์ในการ

เข้ารับทำงานต่อไป 

นอกจากนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยยังมีกิจกรรมที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้บริการวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น โดยมีแหล่ง

เรียนรู้ ณ ศูนย์การห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์  และโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและเพิ่ม

รายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนย์

การเรียนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จำนวนทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน ซึ่งวิทยาลัยได้รับนโยบายในการกำกับดูแลกิจกรรม

บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในพื้นตั้งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จำนวน 7 ครัวเรือน  และในพื้นตั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวน 1 

ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน มีหลักการบริหารงานและมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดยมี

ระบบกลไกที่ เอื้อต่อการทำงานและสามารถตรวจสอบได้  ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 หมวด 6 การตรวจสอบและ

ควบคุม ข้อ 45 กำหนดว่า ให้คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมดูแลให้มีการ

จัดทำรายงานการเงิน ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามหลักการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่ออธิการบดีเป็นประจำทุกเดือน และเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการประจำไตรมาสทุกไตรมาส และสรุปรายงานประจำปี 

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ได้เปิดโอกาสและมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีโอกาสเข้า

ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญาหรือ

ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมกระบวนการตัดสินใจ และ

ร่วมสร้างหรือเสนอแนะกระบวนการพัฒนา เช่น ในที่ประชุมของบุคลากรประจำ

วิ ท ย า ลั ย  

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมสามารถแสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ได้ เพื่อให้การดำเนินงานของ

วิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ซึ่งในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้มีส่วนในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ

พัฒนานักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งรายละเอียดของการจัดกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศกึษาที่มุ่งเน้น

กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จรยิธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ 

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มีการกระจายอำนาจโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งจะประกอบด้วยรองคณบดีแต่ละฝ่าย 

ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา/แขนงวิชา และหัวหน้าสำนักงาน  เพื่อ

มอบหมายภารกิจตามพันธกิจ โดยจะแบ่งตามสายงานและภาระงานลงสู่
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ผูใ้ต้บังคับบัญชาและผูป้ฏิบัติการตามลำดับขั้น ซึ่งมกีารระบุเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน และเพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาลัยมีความคล่องตัวและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กำหนดไว้ วิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นกระจาย

อำนาจการบริหารงานของวทิยาลัย 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน บริหารงานตามอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย โดยการบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 

2558 เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจ คือ ผลิตบัณฑิต ส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

การดำเนินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 

ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ดา้น

การบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ

มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน จัดระบบให้มีการบริการ ณ จุดให้บริการ One Stop Service ที่ชัดเจน เพื่อให้

นักศึกษาและผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ในจุดบริการเดียว  โดยมี

บุคลากรของวิทยาลัยยินดีคอยให้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการ รวมทั้งวิทยาลัยมี

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการด้านการ

จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการที่ให้บริการแก่ประชาชน

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ วัย ภาษา ฐานะ ที่อยู่

อาศัย เชื้อชาติ  ภาษา ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา และอื่นๆหรือแม้แต่ความสมบูรณ์ของสภาพร่างกาย ซึ่งจะต้องได้รับ

บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 

10. หลั กมุ่ ง เน้ นฉั นทามติ  (Consensus Oriented) ผู้ บ ริหารของวิทยาลั ย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้แทนของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อหามติการคัดเลือกสรรหาบุคลากรสาย

วิชาการเข้าเป็นผู้แทนวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ในการประชุม

คณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  และ
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คณะกรรมการอำนวยการของวิทยาเขตนครปฐม 

 

รายการหลักฐาน หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

IQA5.1-4-01 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA5.1-4-02 อ้างอิง IQA5.1-1-08 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 10 เดือน) 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

IQA5.1-4-03 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th สามารถเข้าถึงระบบการบริหารงาน

และระบบรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ 

IQA5.1-4-04 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือ

แรงงานโลจิสติกส์ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมไทยโลจิสติกส์และ

การผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

IQA5.1-4-05 ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

IQA5.1-4-06 เอกสารตัวอย่างใบประกาศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาต ิ

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

IQA5.1-4-07 ระบบการจัดการข้อรอ้งเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 

IQA5.1-4-08 รายงานสรุปผลการประเมินความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

IQA5.1-4-09 โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฏจราจร

ในการบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

IQA5.1-4-10 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี และแผนพัฒนา

บุคลากร ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 

IQA5.1-4-11 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี

การศกึษา 2562 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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IQA5.1-4-12 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์  

IQA5.1-4-13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หลักความโปร่งใส (Transparency) 

IQA5.1-4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน วาระรายงานการเงนิของวทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-4-15  เว็บ ไซต์ ของวิทยาลั ย  www.cls.ssru.ac.th รายงานประจำปี  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

IQA5.1-4-16 การประชุมบุคลากรของวทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-4-17 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี

การศกึษา 2562 

หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

IQA5.1-4-18 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 539/2562 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

IQA5.1-4-19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและ

การดำเนินงานวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน พ.ศ. 2558 

หลักความเสมอภาค (Equity) 

IQA5.1-4-20  ภาพถ่าย ณ จุดใหบ้ริการ One Stop Service 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

IQA5.1-4-21 ภาพถ่ายการเลือกตั้ง การคัดเลือกสรรหาบุคลากรสายวิชาการเข้า

เป็นผู้แทนวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาเขต

นครปฐม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้  อย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานจัดการความรู้อย่าง
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ต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู ้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัย พร้อมกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จ 

3) จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมเสนอ

ผูบ้ริหารลงนามในแผนการจัดการความรู ้จำนวน 3 แผน คือ 

     - แผนที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

     - แผนที่ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 

     - แผนที่ 3 การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยกอง

นโยบายและแผน เป็นหน่วยงานกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานการ

จัดการความรู้ให้กับกลุ่มความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งบุคลากรสาย

สนับสนุนของวิทยาลัยจะเข้าร่วมกลุ่มการดำเนินงานกับทางกองนโยบายและแผน 

และวิทยาเขตนครปฐม 

4) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ให้กับบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน 

5) จัดตั้งกลุ่มความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีตามองค์

ความรูท้ี่กำหนด 

6) ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน โดยใน

กลุ่มความรู้มีการดำเนนิงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน

แผนการจัดการความรู้ที่กำหนดไว้  

7) ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน และ

ได้องค์ความรู ้ดังนี้ 

7.1  องค์ความรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดำเนินการ

ถอดบทเรียนจากสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของกลุ่ม 

พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นแนวทางให้บุคลากรสาย

วิชาการที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยกลุ่มเป้าหมายขององค์ความรู้ คือ 

บุคลากรสายวิชาการ 
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7.2 องค์ความรู้เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ได้

ดำเนนิการถอดบทเรียนจากสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของ

กลุ่ม พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อไป โดยมีประเด็นความรู ทั้งหมด 5 

ประเด็นความรู คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุน/ กรอบการดำเนินงานของ

โครงการบูรณาการ/ยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านเศรษฐกิจของแหล่งทุน 2) ความรู้

เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย 3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนแผนงาน

แบบบูรณาการเพื่ อให้ ได้รับทุน 4) ความรู้ เกี่ ยวกับแผนงานวิจัยหรือ ชุด

โครงการวิจัย และ 5) แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย โดยกลุ่มเป้าหมาย

ขององค์ความรู ้คือ บุคลากรสายวิชาการ 

รายการหลักฐาน IQA 5.1-5-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 587.1/2562 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA 5.1-5-02 รายงานการประชุม เรื่อง การดำเนินงานการจัดการความรู้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

IQA 5.1-5-03 แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA 5.1-5-04 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน 

IQA 5.1-5-05 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู ้องค์ความรู้เรื่อง 

“การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA 5.1-5-06 คู่มือองค์ความรู้การจัดการเรียนแบบ Active Learning ด้วย

วิธีการ CBL (Creativity Based Learning) 

IQA 5.1-5-07 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ องค์ความรูเ้รื่อง  

 “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งกำกับ

ติดตามให้มกีารดำเนินงานตามแผน ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
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แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

2) คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ประชุมทบทวนและจัดทำแผนทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร  

3) ฝ่ายบุคคลเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ โดยนำเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2562 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2562 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้นำเผยแพร่แผนทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เพื่อให้

บุคลากรได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัต ิ

5) ฝ่ายบุคคล ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนา

บุคลากร โดยได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากรของวิทยาลัยและซัพ

พลายเชน ดังนี้ 

1. โครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนรู้เทคนิคการนำเสนอ

งานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนุบสนุน

วิชาการของวิทยาลัยฯ ให้เป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จำนวน 32 คน 

2. โครงการอบรมแนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์  1. 

เพื่อให้คณาจารย์รับทราบแนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อยื่นขอตำแหน่งทาง

วิชาการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน 

3. โครงการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิ

บาล สำหรับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ภายใต้โครงการกำกับองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของตนเอง โดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ซึ่งมี
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ผูเ้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน 

4. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ ของประกันกลุ่ม AIA 

ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ที่จะได้รับของประกันกลุ่ม AIA  

นอกจากนี้ วิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากร

อย่างทั่วถึงทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยสายวิชาการจะได้

งบประมาณในการพัฒนาตนเอง จำนวนเงินคนละ 10,000 บาท/ปี และสาย

สนับสนุนวิชาการ จำนวนเงินคนละ 5,000 บาท/ปี 

6) ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลาการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ฝ่ายบุคคลได้มีการสำรวจอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่ยังไม่มีคุณวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก โดยดำเนินการสำรวจแนวทางการพัฒนาของอาจารย์ที่จะ

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 16 คน 

สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

- อาจารย์ที่กำลังศกึษาต่อคุณวุฒิปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวน 2 คน 

- อาจารย์ที่กำลังศกึษาต่อคุณวุฒิปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 14 คน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังส่งเสริมและผลักดันใหบุ้คลากรสายวิชาการ ที่ยังไม่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้น โดยปัจจุบันมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณา

ผลงาน จำนวน 4 คน อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน จำนวน 4 คน และอยู่ระหว่าง

การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน จำนวน 28 คน 

รายการหลักฐาน IQA5.1-6-01 เล่มแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA5.1-6-02 เล่มแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

IQA5.1-6-03 รายงานการประชุมอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2562 

IQA5.1-6-04 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 

2751 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากท่าน

อธิการบดี 

IQA5.1-6-05 ช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.cls.ssru.ac.th เผยแพร่แผน
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ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

IQA5.1-6-06 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการออกแบบและจัดทำ 

Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ 

IQA5.1-6-07 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมแนวทางการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  

IQA5.1-6-8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล สำหรับบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการกำกับองค์การ

ที่ด ี

IQA5.1-6-9 ภาพกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ ของประกัน

กลุ่ม AIA  

 IQA5.1-6-10 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 

2203 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่องขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  

IQA5.1-6-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ

ดำเนนิงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ

ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของสกอ. และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้มีการดำเนนิการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

การวางแผนและควมคุม 

1) ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

2) เสนอกำหนดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 
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3) จัดทำปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี

การศึกษา 2562 และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 ทั้งระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 

4) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย เพื่อรับทราบระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบหมายเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562  

5) มคีู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีการศกึษา 2562 

6) ดำเนินงานกิจกรรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการจัด

กิจกรรมให้กับบุคลากรเพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

1. จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 - 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 

3. จัดกิจกรรมโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกัน

คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D ระดั บ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

การตรวจสอบคุณภาพ 

7) จัดทำปฏิทินติดตามรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2562 เพื่อดำเนินการตดิตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี

การศกึษา 2562 ทั้งระดับระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 

8) ดำเนินการนำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ประจำปี

การศึกษา 2562 ทั้งระดับระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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การประเมินคุณภาพ 

9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ

ประสานรายชื่อผูต้รวจประเมนิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

10) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศกึษา 2562 พร้อมทั้งบันทึก

ลงในระบบ CHE QA Online ทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

11) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 และระดับวิทยาลัยรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 4 

กันยายน 2563 

12) สรุปและนำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศึกษา 2562 เสนอคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ในวาระเวียน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที ่14 เดือนสิงหาคม 2563 

13) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำการศกึษา 2562 ระดับวิทยาลัย 

14) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE 

QA Online 

รายการหลักฐาน IQA5.1-7-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 830 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.1-7-02 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-7-03 ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 

2562  

IQA5.1-7-04 ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี

การศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

IQA5.1-7-05 ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 ระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-06 ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้การประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายใน 
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วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 ระดับหลักสูตร 

IQA5.1-7-07 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

IQA5.1-7-08 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.1-7-09 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.1-7-10 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562  

IQA5.1-7-11 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล

เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.1-7-12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ภาค

การศกึษาที่ 1/2562 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-13 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 193 

ลงวันที่  15 มกราคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจำภาคการศกึษาที่ 1/2562 

IQA5.1-7-14 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 3238 ลง

วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง แจ้งมติ เวียนคณะกรรมการอำนวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 วาระการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 1/2562 

IQA5.1-7-15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ภาค

การศกึษาที่ 2/2561 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.1-7-16 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 1757.2 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
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รายงานผลการดำเนินงาน 

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2562 

IQA5.1-7-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 

3/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) และผล

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2562 

IQA5.1-7-18 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 1965/2563 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA5.1-7-19  รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปี

การศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.1-7-20 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.1-7-21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2408/2563 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.1-7-22 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

หมายเหตุ : เขียนให้แสดงถึงขั้นตอนและกระบวนการ PDCA  
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ
 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : - คณบดี  

   - รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

   - รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

   - หัวหนา้สำนักงาน   

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : - ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  - ฝ่ายบุคคล   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

การคิดรอบปี : รอบปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

อธิบายตัวบ่งช้ี 

 บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ        

ดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการ

พัฒนา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ

ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่

กำหนดสะท้อนการจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของสกอ. และตามที่มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มี

การดำเนนิการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

1. การวางระบบคุณภาพ 

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อวางระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน และกำหนดผูร้ับผิดชอบตัวบ่งช้ีของระดับหลักสูตร 

2. การควบคุมคุณภาพ 

- กำหนดปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจำปีการศกึษา 2562 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

- หลักสูตรดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้การประกัน
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รายงานผลการดำเนินงาน 

คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

- ดำเนินงานจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน คือ 

1) จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 

2) จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 - 19 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 

3) จัดกิจกรรมโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกัน

คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D ระดั บ

หลกัสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 

3. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ 

- จัดทำปฏิทินติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 

2562 

- รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 เสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัย ในวาระเวียน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับ

วิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 1/2562 

และภาคเรียนที่ 2/2562 เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 

3/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 5.4 การพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) 

และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2562 

- ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการ

วิทยาลัย 

4. การประเมนิคุณภาพ 

- หลักสูตรดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา จำนวน 6 หลักสูตร 

- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 3-6 สิงหาคม 2562 

5. การพัฒนาคุณภาพ 

- นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 มา

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 

2563 

- นำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

แล ะแผน พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  ( Improvement Plan) ขอ งห ลั ก สู ต ร  เส น อ ต่ อ

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-1-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 830 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.2-1-02 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA5.2-1-03 ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 

2562  

IQA5.2-1-04 ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี

การศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

IQA5.2-1-05 ผู้ รับผิดชอบตัวบ่ งชี้การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 ระดับหลักสูตร 

IQA5.2-1-06 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

IQA5.2-1-07 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.2-1-08 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.2-1-09 รายงานผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562  
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IQA5.2-1-10 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล

เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.2-1-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ภาค

การศกึษาที่ 1/2562 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.2-1-12 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 193 

ลงวันที่  15 มกราคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจำภาคการศกึษาที่ 1/2562 

IQA5.2-1-13 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 3238 ลง

วันที่  13 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง แจ้งมติ เวียนคณะกรรมการอำนวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 วาระการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 1/2562 

IQA5.2-1-14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ภาค

การศกึษาที่ 2/2561 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

IQA5.2-1-15 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 1757.2 ลง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2562 

IQA5.2-1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 

3/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) และผล

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2562 

IQA5.2-1-17 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 1965/2563 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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IQA5.2-1-18  รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปี

การศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.2-1-19 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.2-1-20 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2563 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด  

ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศกึษา 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รวมทั้งดำเนินการ

ติดตามการดำเนินและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการประจำวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ซึ่งการดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูตร และจัดทำ

ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อให้หลักสูตรดำเนินตาม

เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

โดยการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งช้ีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 เสนอต่อ

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ในวาระเวียน ครั้งที่  1/2563  เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงาน

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับ

วิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 1/2562 

และภาคเรียนที่ 2/2562 เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัย

ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 5.4 การพิจารณาให้

ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ( Improvement 

Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศกึษาที่ 2/2562 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  172 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-2-01 อ้างอิง IQA5.2-1-01 คำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 

830 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.2-2-02 อ้างอิง IQA5.2-1-11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระดับหลักสูตร และระดับ

วิทยาลัย 

IQA5.2-2-03 อ้างอิง IQA5.2-1-12 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 193 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพ  (Improvement Plan) และผลการ

ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำภาคการศึกษา

ที่ 1/2562 

IQA5.2-2-04 อ้างอิง IQA5.2-1-13 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ที่  3238 ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งมติ เวียน

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 

วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และระดับวิทยาลัย ประจำภาค

การศกึษาที่ 1/2562 

IQA5.2-2-05 อ้างอิง IQA5.2-1-14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระดับหลักสูตร และระดับ

วิทยาลัย 

IQA5.2-2-06 อ้างอิง IQA5.2-1-15 บันทึกข้อความวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ที่ 1757.2 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอนำส่งรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณ ภาพ ( Improvement Plan) และผลการ

ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำภาคการศึกษา

ที่ 2/2562 

IQA5.2-2-07 อ้ างอิ ง  IQA5.2-1-16  รายงานการประชุมคณ ะกรรมการ

อำนวยการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 วาระที่ 5.4 การ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
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(Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 

2/2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรตาม

ภารกิจหลักเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหลักสูตรได้ดำเนินงานอย่างเต็มที่

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดผลลัพธ์และสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของ

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 ดังนี้ 

1. ด้านการวิจัย คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้

อาจารย์ประจำทุกท่านต้องดำเนินการทำผลงานวิจัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีอาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับพิจารณาทุนใน

การจัดทำผลงานวิจัยจากการยื่นขอ้เสนอโครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบัน 

เป็นงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 1,106,700.00 บาท และเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน จำนวน  1,193,233.40 บาท  และได้รับการพิจารณาทุนจากแหล่ง

ภายนอกสถาบัน จำนวน 5,499,550.00 บาท รวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

ทั้งงบประมาณภายในและภายนอก เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ 7,799,483.40 บาท ซึ่ง

มีจำนวนผลงานวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 57 เรื่อง รวมทั้ง มีการส่งเสริมให้อาจารย์

ประจำเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 158 ผลงาน 

2. ด้านบริการวิชาการ คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  สนับสนุนให้

อาจารย์ประจำดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามความ

ต้องการของชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา

นักศึกษา ชุมชุน และสังคม จำนวน 2 โครงการ ตามแหล่งพืน้ที่ที่กำหนด คือ 

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิต

สินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

2) โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการ

บริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  174 

รายงานผลการดำเนินงาน 

โดยการดำเนินงานโครงการทั้ง 2 โครงการได้มีการนำองค์ความรู้ในการ

ดำเนินงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อนักศึกษา และการ

พัฒนาชุมชน 

3. ด้านการเรียนการสอน คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุน

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำให้มีการพัฒนาตน ทั้งในด้านการเพิ่มคุณวุฒิทาง

การศึกษาและการขอตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์

ประจำที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 16 คน และอาจารย์ประจำ

วิทยาลัยขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง

กรรมการพิจารณาผลงาน จำนวน 4 คน อยู่ระหว่างการยื่นผลงาน จำนวน 4 คน 

และอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นผลงาน จำนวน 28 คน รวมทั้ ง 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีแผนการจัดการกิจกรรม/โครงการที่

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มดีำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม จำนวน 4 โครงการ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ บุคลากร 

และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน และการอนุรักษ์วัฒนธรรมใหค้งอยู่กับสังคมไทย 

รายการหลักฐาน IQA5.2-3-01 ตารางการจัดสรรงบประมาณทุนอดุหนุนการวิจัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และตารางสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอระดับชาติ

และนานาชาติ ตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 

IQA5.2-3-02 รายงานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

IQA5.2-3-03 ภาพถ่ายการจัดสรรสถานที่  สื่อการเรียนการสอน  และสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA5.2-3-04 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Agenda) 

รอบ 10 เดือน 

IQA5.2-3-05 รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ด้านความ

ปลอดภัยและกฎจราจรในการบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรู้



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  175 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

IQA5.2-3-06 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2562 

IQA5.2-3-07 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศกึษา 2562 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน

ผลการประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

และประสานรายชื่อผูต้รวจประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ซึ่งดำเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 จากนั้นสรุปและนำผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

เสนอคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ในวาระเวียน 

เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2563 วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 

2562 

รายการหลักฐาน IQA5.2-4-01 อ้างอิง IQA5.2-1-17 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 

1965/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

IQA5.2-4-02 อ้างอิง IQA5.2-1-18 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.2-4-03 อ้างอิง IQA5.2-1-19 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.2-4-04 รายงานการประชุมเวียน คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย 

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  176 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทุกหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ปี

การศึกษา 2562 และมีแนวทางที่ จะนำหลัก สูตร เสนอต่ อสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Register : TOR) จึงส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การกำกับ

มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ทุกหลักสูตรและมีค่าระดับ

คุณภาพระดับระดับดี ดังนี้ 

หลักสูตร 
ผลประเมิน  

ปีศึกษา 2561 

ผลประเมิน  

ปีศึกษา 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ 

3.86 3.92 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3.74 3.82 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

4.04 4.05 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

4.04 4.13 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3.75 4.02 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิติกส ์

- 2.70 

ผลประเมินภาพรวม 3.89 3.77 

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ที่จะนำเสนอต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการ

เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Register : TOR) 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  177 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-1 อ้างอิง IQA5.2-1-18 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.

7) ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.2-5-02 อ้างอิง IQA5.2-1-19 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

IQA5.2-5-3 อ้างอิง IQA5.2-1-20 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2563 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ

มาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการเปิด

การเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร 

โดยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศกึษา 2562 ในระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งทุกหลักสูตรมีผล

การประเมินผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร และมีผลการ

ประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 3 หลักสูตร อยู่ในระดับดี 

จำนวน 2 หลักสูตร และมีหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ

ปานกลาง จำนวน 1 หลักสูตร 

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 อ้างอิง IQA5.2-1-19 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง มกีารบริหารจัดการองค์กรการประเมินผลและการควบคุมที่สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ใช้หลักการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักบริหารจัดการตามนโยบายและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่ว

กัน 

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการวางแผนการจัดการความรู้โดยมีแผนการจัดการความรู้

และมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้มีแนวปฏิบัติที่ดีจากการ

ดำเนนิการจัดการความรู้ที่มอียู่ในตัวบุคคลโดยที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการรวมถึงการกำกับติดตามในการดำเนินงาน โดยมีการพัฒนาส่งเสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นการมีทักษะความเช่ียวชาญโดยใน

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ ส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก และสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้า

สู่ตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 

4. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบกลไกในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษา การ

สนับสนุนทรัพยากร การประเมินคุณภาพหลักสูตร การรายงานผลการประเมิน และนำผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะจากกรรมการมาพัฒนาและปรับปรุงทำให้หลักสูตรมีผลการประเมินผ่านทุกหลักสูตร โดย

มีการดำเนินการในการวางแผนการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นหลักการมีส่วน

ร่วมตามหลักธรรมาภบิาลในการให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

2. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ ในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในการ

จัดการความรู้โดยมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรงที่ครอบคลุมตามพันธกิจ มีการสะท้อนผลอย่างชัดเจนและนำมาเน้นในการใช้ในการปฏิบัติงานได้

จรงิ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรทั้งวิทยาลัยฯ ในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในการสร้างผลงานวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
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ส่วนที่ 5 

รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ 

ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกของผู้ใช้

บัณฑติเทียบกับบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ .2 

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน

ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน

คุณภาพบัณฑติในมุมมองของผูใ้ช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใชค้่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการคำนวณ  

 

 คะแนนที่ได้   = 

   

ข้อมูลประกอบ : 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน

บัณฑติที่สำเร็จการศกึษา 

คำอธิบายเพิ่มเติม : 

 1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ด้วย 

แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่

ผ่านมาใช้ประกอบการประเมนิ 

 2. กรณีบัณฑติที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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 3. ในกรณีบัณฑติหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต 

อาจไม่ถึงรอ้ยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมใหใ้ช้บัณฑติที่ เป็นนักศึกษา

ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิด

จากนักศกึษาไทยจำนวน 10 คนเป็นฐานที่ 100%  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 

1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ระดับคะแนน 4.38 4.39 4.60 

 

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายสาขาวิชา ดังน้ี 

สาขาวิชา 

ค่าเฉลี่ยคณุภาพรายดา้น 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล

และความ 

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ 

ตัวเลข การ

ส่ือสาร ฯ 

รวม 

1. ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 

4.56 4.50 4.50 4.65 4.55 4.55 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 4.54 4.61 4.58 4.67 4.57 4.59 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 4.58 4.38 4.41 4.63 4.53 4.51 

2. ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

4.59 4.60 4.57 4.57 4.59 4.52 

- แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 4.58 4.46 4.54 4.56 4.53 4.53 

- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 4.42 4.58 4.39 4.57 4.59 4.51 

- แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ

อาหารและบริการ 

4.56 4.59 4.52 4.48 4.44 4.52 

- แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 4.79 4.76 4.82 4.68 4.78 4.77 

3. ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

5.00 5.00 4.70 4.69 4.52 4.78 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

4.47 4.65 4.43 4.56 4.57 4.54 

รวม 4.56 4.69 4.55 4.62 4.56 4.60 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ได้ดําเนินการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งผลของการสํารวจ

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 2562 จากการประเมินตามคุณลักษณะของบัณฑิตจากความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ ผูบังคับบัญชาที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิต ทั้ง 5 ด้าน คือ 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2. ดานความรู  3. ดานทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และ 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโนโลยีสารสนเทศ 

พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ

บัณฑติ ทั้ง 5 ดาน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

รายการหลักฐาน 

IQA1-1 รายงานผลการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิประจำปีการศกึษา 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ 4.51 คะแนน 4.60 คะแนน 4.60 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 : (ปริญญาตร)ี ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีการศกึษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  

พิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เทียบกับ

บัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันที่สำเร็จ

การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  การนับการมีงานทำนับกรณี  

การทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจำเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การคำนวณ

ร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้

คำนวณเฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศกึษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสร ะ

ภายใน 1 ปีตามสูตร  

 

 

 

 

การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำ

แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

 

 

 
จำนวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

X 100 จำนวนบัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 

ค่ารอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
 

X 5 
100 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  
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ข้อมูลประกอบ  

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ

การศกึษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงาน ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 

1. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 432 521 555 

2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเร่ืองการ

มงีานทำ 

คน 429 521 554 

 2.1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทาหรอืประกอบ

อาชีพอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 370 466 492 

 2.2 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทำระยะเวลา

มากกว่า 1 ป ี

คน 22 15 15 

 2.3 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน 0 2 4 

 2.4 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน 5 0 4 

 2.5 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทำก่อนเข้าศึกษา คน 24 29 22 

 2.6 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศกึษา 

คน 6 6 11 

 2.7 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ียังไม่มงีานทำ คน 2 3 6 

3. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเร่ืองการ

มงีานทำ (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทาก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษา

ต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร) (ขอ้ 2 ลบดว้ย (2.3 

+2.4 + 2.5 + 2.6)) 

คน 394 484 513 

4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอสิระภายใน 1 ป ี(ขอ้ 2.1 / ข้อ 3 x 100) 

ร้อยละ 93.91 96.28 95.91 

 

การคำนวณผลการดำเนินการ 

คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร 

 

= 95.91 

 
จำนวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (492)  

X 100 จำนวนบัณฑติที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (513) 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  
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การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำ

แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

= 4.80 

รายงานผลการดำเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ได้ดําเนินการสํารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาใน

หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายใน

ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ถึง 19 กรกฏาคม 

2562 ภาคเรียนที่ 3/2560 1/2561 และ 2/2561 (รอบที่ 3-14/61 ถึง รอบที่ 1-4/62) ซึ่งมีจำนวน

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จำนวน 492 จากจำนวนบัณฑิตที่

ตอบแบบสำรวจทั้งหมด จำนวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 95.91   

ซึ่งค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี เป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 ดังนั้น เมื่อคิดเป็นค่าร้อยละ

ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 95.91 แปลงค่าร้อยละ

ที่คำนวณได้ เท่ากับ 4.80 คะแนน    
 

รายการหลักฐาน 

IQA2-1 รายงานความก้าวหน้าบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ประจำปีการศกึษา 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 92 ร้อยละ 95.91 4.80 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

ค่ารอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (95.91) 
 

X 5 
100  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาคำตอบที่มี

ความน่าเชื่อถือ ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน

การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชีน้ี้จะเป็นการ

ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จ

การศกึษาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา

ตามสูตร 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 
 

X 100 
จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ต่อผู้สำเร็จการศกึษา 
 

X 5 
40 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 

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

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง

สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับใน

ตัวบ่งช้ีผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

คำอธิบายเพิ่มเติม  

 1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศกึษาและผู้สำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการ

ตีพมิพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

 2. กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิ ชาก าร  พ .ศ . 2556 แต่ สภ าสถ าบั นอุ ด ม ศึ ก ษ าได้ พิ จ ารณ าและให้ ค วาม เห็ น ชอบ แล้ ว 

สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่

ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 

และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น 
  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - - 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ 

3 0.60 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก

ประกาศ 

32 12.80 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

0.60 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ

ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

2 1.20 
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ค่า

น้ำหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทนิ 2562 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ำหนัก 

(1X2) 

0.80 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ ท่ี ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก .พ .อ . หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ

ตพีมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- - 

1.00 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วชิาการแล้ว 

- - 

 - ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนนิการ - - 

 - ผลงานค้นพบพันธ์ุพชื พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - 

 - ตำราหรอืหนังสอืท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแลว้ - - 

 - ตำราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง

วชิาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

- - 

รวมคุณภาพงานวิจัย 37 14.60 

ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค ์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์online 

- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ - - 

รวมผลงานสร้างสรรค ์ - - 

ผลรวมถ่วงนำ้หนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 14.60 

จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท 18 
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การคำนวณผลการดำเนินงาน 

คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ำเร็จการศกึษาตามสูตร 

 

= 81.11 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

= 10.14 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งในปีปฏิทิน 

2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

จำนวน 18 คน มีผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ จำนวน 37 ผลงาน โดยมีค่าผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จ

การศกึษา 14.60 คิดเป็นรอ้ยละ 81.11   

ซึ่งค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อคิดเป็นค่า

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตพีิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ำเร็จการศกึษา รอ้ยละ 81.11 แปลงค่า

ร้อยละที่คำนวณได้ 10.14 เท่ากับ 5.00 คะแนน  

   

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท (14.60) 
 

X 100 
จำนวนผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (18) 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ต่อผู้สำเร็จการศกึษา (81.11) 
 

X 5 
40 
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รายการหลักฐาน 

รหัส

เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดอืน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  

IQA3-1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อวัตถุดิบของการ

ผลิตเครื่องปรับอากาศ (กรณศีึกษาบรษิัท ABC 

จำกัด) 

ชญาภา ไทยสงวนวรกุล การประชุมวิชาการด้านการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ระดับชาติ คร้ังที ่2 หนา้ 713-717 วันที่ 4 ม.ิย.62 

IQA3-2 การจัดการคลังสนิคา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขดี

ความสามารถในการแข่งขนั กรณีศึกษา บรษิัท เอ

บีซี จำกัด 

ศิรพิร ฉันทลักษณ ์ การประชุมวิชาการด้านการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ระดับชาติ คร้ังที ่2 หนา้ 729-737 วันที่ 4 ม.ิย.62 

IQA3-3 การศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจในการ

ให้บริการแบบครบวงจรของบรษิัท ไปรษณยี์ไทย 

จำกัด 

นางสาวสุรภา อุทธา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ คร้ังที่ 3 

“GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019” หน้า 458-466  

15 พฤศจิกายน 2562 

IQA3-4 The Study of Nakornchaiburin, Surin Province, 

Thailand Traveling Routes. 

Parichart Veereprasit 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 

11-15 Tokyo, Japan June 22-23, 2019 

IQA3-5 Rail Transport Management to Increase Service 

Efficiency; In Bangkok - Chiang Mai Route. 

Jurairat Wongduen 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 

16-21 Tokyo, Japan June 22-23, 2019 

IQA3-6 Efficiency of Product Demand Forecasting In 

Nava Nakorn Industrial; Case ABC (Thailand) 

Company. 

Phawida Seeon 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 

22-25 Tokyo, Japan June 22-23, 2019 
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เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดอืน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  

IQA3-7 Tourism Logistics Management; of The 

Phenomenon of Naga Fireballs in Phon Phisai 

District, Nong Khai Province. 

Ronnarong Kenraksa 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 

26-30 Tokyo, Japan June 22-23, 2019 

IQA3-8 Factors Affecting to Safety Behavior of 

Passenger Transport Driver: A Case Study of 

Transport Company Limited, Bangkok – Udon 

Thani Route. 

Rewat Jaresitthikunchai 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 

31-35 Tokyo, Japan June 22-23, 2019 

IQA3-9 Tourism Logistics Management for Floating 

Market; The Case of Lam Phaya Temple, Lam 

Phaya Subdistrict, Bang Len District, Nakhon 

Pathom, Thailand 

Tunyaporn Minaboon 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 

36-40 Tokyo, Japan June 22-23, 2019 

IQA3-10 The Study of the Distribution Center Form: A 

Case Study of FBR Logistics Co., Ltd. 

Sujin Thongsroy 13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social 

Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 41-45 Tokyo, Japan 

June 22-23, 2019 

IQA3-11 Logistics Service Quality of Public Land Transport 

Service by P-TRANSQUAL Model A Case Study 

Nakhon Ratchasima – Bangkok. 

Worawit Seyangnok 13th International Symposium on Multidisciplinary Research 

on Social Sciences and Management studies (MRSSM) หน้า 46-49 

Tokyo, Japan June 22-23, 2019 

IQA3-12 Involvement Of Academic Staff And Support 

Staff In Developing Five-Year Strategic And 

นางสาวกรรณกิาร์ ศรพีนมวรรณ International Conference Business Education Social Sciences Tourism 

And Technology In Japan 2019 หน้า 23-28 Tokyo-Hokkaido, Japan 
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รหัส

เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดอืน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  

Action Plan Of College Of Logistics And Supply 

Chain, Suan Sunandha Rajabhat University 

27 - 29 November, 2019 

IQA3-13 The Development Of The Model And Procedure 

Of The Parcel Operation Of The College Of 

Logistics And Supply Chain,Suan Sunandha 

Rajaphat University 

นางสาวศรีไพร ศรีพนมวรรณ International Conference Business Education Social Sciences 

Tourism And Technology In Japan 2019 หน้า 48-54 Tokyo-

Hokkaido, Japan 27 - 29 November, 2020 

IQA3-14 The Efficient Service Of The Skill Standards 

Testing Center 

นายปกรณ์ยศ  วิทยานันตนารมย์ International Conference Business Education Social Sciences Tourism 

And Technology In Japan 2019 หนา้ 131-136 Tokyo-Hokkaido, 

Japan 27 - 29 November, 2020 

IQA3-15 Administration and Protection of Customers' 

Secrets in Parcels Shipping within Thailand 

นางสาวอมุาพร ทองฉ่ำ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 78-84 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-16 Management of Public Cold Storage Business 

Organizations to a Sustainable Competitive 

Advantage 

นายจิรัง  จิรังคานนท์ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 85-89 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-17 Increasing the Service Efficiency of BTS Sky 

Train, During the Rush Hours 

นางสาวกมลชนก กุลวงศ์ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 90-94 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019  
IQA3-18 The Customer’s Satisfaction of the Chao Phraya นางสาวกนกพร พิมลศิร ิ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 
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รหัส

เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
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และผู้ร่วม 
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สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  

Express Boat Services Technology and Management (SBTM) หนา้ 95-100 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-19 Study of Operational Procedures to Propose 

Ways to Increase Efficiency in the Loading and 

Unloading Stations 

นายกลา้สงิห ์คงสกุล 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 101-105 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-20 Development of Staff Potentiality for Work in 

Process Warehouse Of the Automotive Parts 

Industry 

นฤมล อริยะรุง่วัฒนา 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 106-111 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-21 The Knowledge of Logistics Accounting on 

Warehouse Efficiency Management of Logistics 

Personnel in Amata City Industrial Estate 

นางสาวนงลักษณ์ อินทวงษ ์ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 112-115 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-22 Tourist Supply Chain Management For Training & 

Seminar 

นายพัชรพรหิรัญ  อัครอนันตทิพ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 116-120 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-23 Increasing the Efficiency of Warehouse 

Management, Forward Steel Line Company 

Limited 

นางสาวปัทมวดี เปลี่ยนสมยั 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 121-125 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019  
IQA3-24 The Relationship Between Supply Chain 

Administration and Service Capability 

พระเกรียงไกร อุทิศธรรมโฆษณ์ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 126-130 Seoul,South 
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สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  

of Palm Oil Purchasing Business At Chumphon 

Province 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-25 Tourism Logistics Management Model in Muang 

District, Nakhonpathom Province 

นางสาวพุธติา ทารพันธ ์ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 131 -135 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-26 Increasing the Efficiency of Product Receiving in 

the Case of Nim Express Co., Ltd 

นายรัชพร รอดพรหม 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 136-140 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-27 Logistics Management for Halal Food Business นางสาวสายสุนยี์ ฤทธิส์อาด 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 141-152 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-28 Enhancing the Local Wisdom with the Logistic 

System 

นางสาวอุทมุพร ชัยประยูรหัทธยา 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 153-157 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-29 Tourism Logistics Management for Muang 

Pattaya in Chonburi Province 

นายทัศนพงษ ์ เพ ็ชรตระกูล 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 158-163 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-30 Strategies for Reducing Transportation Costs by 

Managing the Use of Special Semi-trailer (B-

นายวีราภาส ์แจ่มปัญญา 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 164-168 Seoul,South 
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เอกสาร 
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Double) Korea December 16-17, 2019 

IQA3-31 Increasing the Operational Efficiency of the 

Warehouse Staff, Amarin Book Center 

Company Limited 

นางสาววรวลัญช์ วิวรรธน์นธิิ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 169-174 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-32 Marketing Mix Factors Affecting Customer 

Satisfaction of the Bangkok Mass Transit 

Authority (BMTA) in Bangkok 

นายสุธ ีวัฒนพันธ ์ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 175-179 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-33 Study of the Satisfaction of the Service of Thai 

AirAsia Airline 

นางสาวเบญจมาศ อ่วมยิ้ม 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and  Management (SBTM) หน้า 192-196 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-34 Factors for Decision Choosing Air-Conditioned 

Passenger Van Services Bangkok-Ayutthaya 

นางสาวประภสัสรา อ่วมยิม้ 38th International Conference on Social Sciences,Business, 

Technology and Management (SBTM) หนา้ 197-201 Seoul,South 

Korea December 16-17, 2019 

IQA3-35 General Administration Guide (Administration) For 

Outof-Campus Centers College Of Logistics And 

Supply Chain.   

นางสาววันทนีย ์เมฆวิไล International Conference Business Education Social Sciences 

Tourism And Technology In Japan 2019 “หนา้ 118-123” 

Tokyo-Hokkaido, Japan 27 - 29 November, 2020  
IQA3-36 ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การเลือกใชบ้รกิารขนส่ง 

กรณีศึกษา: บรษิัท ไดนามิคทรานสปอต จำกัด 

นางสาวน้พัชร ีภควนิช วารสารวทิยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน หนา้ 114-129 ปี 5 

ฉบับที่ 1มกราคม - มิถุนายน 2562 

IQA3-37 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และซัพ นางสาวเบญจมาศ อ่วมยิ้ม วารสารวทิยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน หนา้ 82-88 ปี 5 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  196 

รหัส

เอกสาร 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
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ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดอืน-ป ี

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด  

พลายเชนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์กรณศีึกษาของบรษิัท 

ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจำกดั (มหาชน) 

ฉบับที่ 2กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 40 ร้อยละ 81.11 5.00 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหนา้ที่ประจำหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 5 : ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   

พิจารณาจากจำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ เทียบกับ

จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งหมดในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ

ไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์

และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ

รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรอืบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์การ หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศกึษา พร้อมทั้งระบุผลของการ

นำงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

นวัตกรรม  หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึน้ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

และสังคม 

เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 กำหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 65 ขึน้ไป 

สูตรการคำนวณ : 

1. คำนวณค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์  

X 100 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 
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2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั หน่วยนับ 

ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

1. จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงาน 37 50 46 

 1.1 งานวจิัย ผลงาน 37 50 46 

 1.2 งานสร้างสรรค์ ผลงาน - - - 

2. จำนวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทัง้หมด ผลงาน 53 58 49 

 2.1 งานวจิัย ผลงาน 53 58 49 

 2.2 งานสร้างสรรค์ ผลงาน - - - 

3. ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน 

สร้างสรรค์ได้รับการนำไปใชป้ระโยชน์ต่อ 

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท้ั์งหมด 

ร้อยละ 69.81 86.21 93.88 

การคำนวณผลการดำเนินงาน 

คำนวณค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 

= 93.88 

 

แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

= 7.22 เทียบเท่ากับ 5 คะแนน 

 

ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์  

X 5 ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ

นำไปใช้ประโยชน์ที่กำหนดใหค้ะแนนเต็ม 5 (65) 

 
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ (46)  

X 100 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (49) 

 

ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 

ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ (93.88)  

X 5 ร้อยละของผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้

ประโยชน์ที่กำหนดใหค้ะแนนเต็ม 5 (65) 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จำนวนทั้งหมด 49 เรื่อง โดย

อาจารย์ประจำของวิทยาลัยได้มีการดำเนินการนำงานวิจัยไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก จำนวนทั้งหมด 46 เรื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

93.88 จากงานวจิัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย จำนวนทั้งหมด 54 คน 

ซึ่งค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0-

5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 65 ดังนั้น เมื่อคิดเป็นค่าร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ร้อยละ 93.88 แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ 7.22 เท่ากับ 5.00 คะแนน  

 

ตารางรายละเอียดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 

ลำดับ ชื่องานวิจัย 
ประเภท

ชิ้นงาน 
หน่วยงานท่ีนำไปใช้ประโยชน ์

รายละเอียด 

ของการนำไป 

ใช้ประโยชน ์

วัน/เดอืน/ป ี

นำไปใช้

ประโยชน ์

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 

1 แนวทางการจัดการปัญหาขยะในชุมชนคลองโยง 

อำเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 

วิจัย กองสาธารณะสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลตำบล

คลองโยง 

ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 63 -30 

ก.ย. 64 

อาจารย์ วราภรณ์ วิมุกตะลพ 

2 การจัดการร้านค้าปลกีที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซือ้สินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้าน

สะดวกซือ้ในจงัหวัดนครปฐม 

วิจัย นางสาวบุษยมาส สุระเสียง เจ้าของกจิการ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ กิตติอำพล สุดประเสรฐิ 

3 แนวทางการแกป้ัญหาการจัดการคลงัยาและ

เวชภัณฑ์ 

วิจัย โรงพยาบาลศาลายา ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62 

อาจารย์ ดร.ชณิชา หมอยาดี 

4 กลยุทธ์การจัดการการตลาดด้านโลจสิติกส์ของ

ธุรกิจค้าปลกีใน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 

วิจัย นางสาวบุษยมาส สุระเสียง เจ้าของกจิการ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ อนุช นามภิญโญ 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย 
ประเภท

ชิ้นงาน 
หน่วยงานท่ีนำไปใช้ประโยชน ์

รายละเอียด 

ของการนำไป 

ใช้ประโยชน ์

วัน/เดอืน/ป ี

นำไปใช้

ประโยชน ์

ชื่อ-สุกล  

เจ้าของผลงาน 

5 แนวทางการพัฒนาการเกษตรสินค้าตลอดโซ่

อุปทานและโลจิสตกิส์ของใบเตยหอม จังหวัด

นครปฐม 

วิจัย หมู่บ้านโอทอปคลองมหาสวัสดิ ์ ประโยชน์ทางออ้ม

ของงาน

สรา้งสรรค์ 

1 ธ.ค. 62 - 2 

ก.พ. 63 

อาจารย์ กฤศญา จันทร์ดาแสง 

6 การศึกษากระบวนการผลิตน้ำตาลเพือ่หาข้อมูล

ของเสียและของเหลือใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่

ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 

วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เคมี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 พ.ย. 62 - 31 

ส.ค. 63 

อาจารย์ ปิยะอร ศรีวรรณ 

7 ตัวแบบการพัฒนาผู้จัดหาวัตถดุิบ อตุสาหกรรม

ชิน้ส่วนยานยนต์ ในประเทศไทย 

วิจัย สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ม.ค. 64 - 31 

ธ.ค. 64 

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช 

8 แนวทางการจัดการโลจสิติกตข์องแหล่ง

ท่องเที่ยวเมืองรอง  เขตภาคกลางตอนล่าง 

วิจัย ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ ์ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63 

ผศ.พเิศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 

9 การพัฒนากระบวนการบรหิารโลจสิติกส์และโซ่

อุปทานกระเจี๊ยบเขียวของไทยเพื่อการส่งออกไป

ประเทศญี่ปุ่น 

วิจัย ชุมชนตำบลคลองโยง ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 พ.ย. 61 - 30 

มิ.ย. 62 

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัต ิ

10 การพัฒนาคุณภาพชีวติประชากรของไทยเข้าสู่

สังคมสูงวัยให้มคีวามสขุ  กรณีจังหวดันครปฐม 

วิจัย ชุมชนผูสู้งอายุตำบลลานตากฟ้า ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 -30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ บุณยาพร ภู่ทอง 

11 การปรับปรุงกระบวนการแปรสภาพมะพร้าว

ของผู้ประกอบการสง่ออกในเขตภาคกลาง 

วิจัย เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดราชบรีุ ประโยชน์ทางออ้ม

ของงานสรา้งสรรค ์

1 ต.ค. 62 - 1 

ต.ค. 63 

อาจารย์ ศิริอร สนองค ์

12 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการยกระดับและ

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

SMEs ไทยในยุค 4.0 

วิจัย บรษิัท เคไลน์ เอ็กเพลส จำกัด ประโยชน์เชิง

นโยบาย 

1 ม.ค. 63 - 1 

ก.ค. 63 

อาจารย์ สิทธิชัย พินธุมา 

13 การผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกในจังหวัด

นครปฐม. 

วิจัย วิสาหกิจชมุชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ก.ค. 63 

อาจารย์ วรรณี สุทธใจดี 
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14 คุณภาพการให้บรกิาร และการตัดสนิใจเลือกใช้

บรกิารที่ส่งผลต่อศักยภาพในการแขง่ขันของ

ไปรษณย์ีไทยในภูมิภาคตะวันตก 

วิจัย บรษิัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

5 ม.ค. 63 - 31 

ส.ค. 63 

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร 

15 แนวทางการส่งเสรมิความภกัดีของลกูค้ากลุ่มวัย

ทำงานทีซ่ือ้สินค้าเกษตรอนิทรีย์ใน

กรุงเทพมหานคร 

วิจัย บรษิัทกรันเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ก.ค. 63 

ดร.ธันย์ ชัยทร 

16 การศึกษาทัศนคติของพนักงานขับรถต่อการ

เปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV ทดแทนน้ำมันดีเซล 

กรณีศกึษาบริษัทขนสง่แห่งหนึ่ง 

วิจัย ศูนย์กระจายสินค้า kerry logistics  ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ม.ค. 63  31 

ธ.ค. 63 

อาจารย์ ณัฐพล วัฒนไชย 

17 การเพิ่มรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บรกิารขนส่งสินค้าเกษตรกรรมด้านธรุกิจโลจิ

สติกส์  จังหวัดเชียงราย 

วิจัย ชุมชนหมูบ่้านชัยพฤกษ ์ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ธ.ค. 62 - 28 

ก.พ. 63 

อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด 

18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสง่พัสดุด่วน

ในเขตพืน้ที่อำเภอสามพราน กรณีศกึษาบริษัท 

ABC EXPRESS 

วิจัย ชุมชนชาวบ้านอำเภอสามพราน ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ม.ค. 63 - 30 

เม.ย. 63 

อาจารย์ สุนทรี พุฒิวร 

19 ศึกษาข้อมูลการสรา้งมูลค่าเพิ่มจากต้นจากใน

เขตพืน้ที่จังหวัดระนอง 

วิจัย กลุ่มเกษตรกรบ้านฝ่ายคลองตำบลนำ้จืด ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ อัมพิกา เล่าประวัติชัย 

20 บทบาทในการส่งผ่านของความไว้วางใจต่อ

สติปัญญาทางวฒันธรรมและสมรรถนะซัพ

พลายเชน 

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประโยชนย์เชิง

นโยบาย 

1 ต.ค. 62  - 31 

ก.ค. 63 

อาจารย์ วิศวะ อุนยะวงษ์ 

21 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานขา้วไทย วิจัย เกษตรกรนาข้าว ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62 

อาจารย์ มาธุสร แข็งขนั 
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22 การจัดการโลจสิติกส์เชงิท่องเที่ยวในจังหวัด

ระนอง 

วิจัย สำนักงานขนสง่จังหวัดระนอง ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

31 ต.ค. 62 - 31 

ก.ย. 62 

อาจารย์ พรพรรณา เล่าประวัติชัย 

23 กระบวนการจัดการความรูท้ี่จำเป็นสำหรับ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สูก่ารเป็นนกัปฏิบัติมือ

อาชีพ 

วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

5 ม.ค. 63 - 31 

ส.ค. 63 

อาจารย์ ศศิวมิล ว่องวิไล 

24 Supply Chain Management Sustainability 

Index (SCMsi): A comparative study between 

Malaysian and Thailand companies 

วิจัย บรษิัท KWE จำกัด ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

15 มิ.ย. 63 - 30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ 

25 การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการจําลองสถานการณ์ใน

การออกแบบแผนผังอาคารซ่อมบำรุง เพื่อ

ประสิทธิภาพการทำงานในการซ่อมบำรุง 

วิจัย บรษิัท ไทยรีเฟอร์ ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ ์

26 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของร้านปลาสวยงาม

ในตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 

วิจัย ผู้ซื้อขายปลาสวยงาม ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ก.ค. 63 

อาจารย์ ไกรวิทย์ สินธุคำมูล 

27 การเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการให้บรกิารลูกค้า

ของร้านจำหน่ายสินค้าวัสดกุ่อสร้างแห่งหนึ่ง 

วิจัย บรษิัท สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน)  ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

31 ส.ค. 63 - 31 

ส.ค. 64 

อาจารย์ พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ 

28 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชงินิเวศของ

นักท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม 

วิจัย ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ ์ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 พ.ย. 62 - 31 

ส.ค. 63 

ดร.วิริยา บุญมาเลิศ 

29 นวัตกรรมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซือ้สินค้าออนไลนข์องผู้บริโภคในตำบลตลองโยง 

อำเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 

วิจัย ชุมชนตำบลคลองโยง ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64 

อาจารย์ รัชนีวรรณ สุจรติ 

30 การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้

ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศกึษา บริษัท 

เกียรติโกศล จำกัด 

วิจัย บรษิัท เกียรติโกศล จำกัด ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 พ.ย. 61 - 30 

ม.ย. 62 

อาจารย์ ศรีศรินทร์ สุขสุทธ ิ
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31 โมเดลโลจสิติกสก์ารท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ

จังหวัดนครปฐมเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่แก่ผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย 

วิจัย ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ ์ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 พ.ย. 61 - 30 

มิ.ย. 62 

ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท ์

32 ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิธี

ชีวติ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วิจัย ชุมชนตำบลลานตากฟ้า ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ม.ค. 63 - 31 

ส.ค. 63 

ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน ์

33 Comparative Study of Circular Supply Chain 

Management (CSCM) Adoption between 

Malaysia and Thailand Manufacturing Firms 

วิจัย University teknologi mara ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

5 ม.ค. 63 - 31 

ส.ค. 63 

ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย 

34 การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมการผลิตไม้ไม้ทดแทนธรรมชาติ 

วิจัย นิคมอุตสาหกรรมแกง่คอย ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62 

อาจารย์ ดร.ธนะสาร พานิชยากรณ์ 

35 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเพื่อความย่ังยืน: 

รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ 

โลจสิติกส์ไทย 

วิจัย บรษิัท ซี ทรานส์ จำกดั ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

10 ธ.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63 

ผศ.พเิศษ ดร.เบญจพนธ์ มีเงนิ 

36 การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการพยากรณ์ความ

ต้องการสัตว์ปีกสำหรับจำหน่ายเพื่อการ บรหิาร

ต้นทุนการขนสง่ 

วิจัย ชัยรัตน์ ฟาร์ม ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ต.ค. 61 - 31 

ก.ค. 62 

อาจารย์ปิยมาส กล้าแขง็ 

37 การลดเวลาหยิบสินค้าในคลัง โดยใช้โปรแกรม

เชิงเส้น 

วิจัย V Petal Florist (Thailand) Co. LTD ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 พ.ย. 62 - 31 

พ.ค. 63 

อาจารย์ พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ 

38 Collaboration in Orchid Supply Chain วิจัย สมาคมขนสง่สินค้าและโลจิสตกิไทย ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 พ.ย. 63 - 30 

ก.ย. 63 

อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ ์

39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุทำโรงงาน

ลิเทียมแบตเตอร่ี  

วิจัย บรษิัท พีเอ็มเอ็ม แมสสิโม่เทอ จำกัด ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

1 ม.ค. 63 - 1 

ก.ค. 63 

ดร.จักรพรรณ คงธนะ 

40 การลดความสูญเสียในกระบวนการโลจสิติกส์ วิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตผลไม้ปลอดภัยสารพษิ ประโยชน์เชิง 1 ต.ค. 62 - 31 อาจารย์ พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูม ิ
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และซัพพลายเชนของกล้วยหอมทอง เพื่อส่งออก จ.ราชบุรี พาณิชย์ ก.ค. 63 

41 การศึกษาระบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชนของผลิตภัณฑ์ชมุชนตำบลหงาว 

อำเภอเมืองระนอง จงัหวัดระนอง กรณีศกึษา 

เม็ดมะม่วงหมิพานต์วัชรี 

วิจัย ชุมชนตำบลหงาว ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ต.ค. 63 

อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์ 

42 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อปุทาน

สำหรับการปลูกดอกมะลิเพื่อจำหน่ายในอำเภอ

นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 

วิจัย นาย สุริน    บัวเผื่อน ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ต.ค. 63 

ดร.พิเชษฐ ตรีไวย 

43 การค้าและโลจสิติกสข์้ามพรมแดน

ภายในประเทศมาเลเซีย 

วิจัย บรษิัท ท้อปเท็นเทรดดิง้กรุ๊ป จำกดั ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ต.ค. 63 

อาจารย์ ภัค กิระนันทวัฒน ์

44 การพัฒนาดิจทิัลเพื่อเสรมิสรา้งศักยภาพการ

ท่องเที่ยวของวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แบบมีส่วนร่วม จงัหวดัพัทลุง 

วิจัย สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดพัทลงุ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ก.ย. 63 

อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส 

45 การพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมูลวสิาหกจิการ

ท่องเที่ยว สาหรับฐานข้อมูลสื่อดิจทิลัวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัด

พัทลุง 

วิจัย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดพัทลุง ประโยชน์เชิง

นโยบาย 

1  ต.ค. 63 - 31 

ก.ย. 64 

อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส 

46 การพัฒนาระบบรูปแบบ คอนเทนตม์าร์เก็ตติ้ง 

สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ

วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

จังหวัดพัทลุง 

วิจัย สำนักงานพฒันาชุมชนจังหวัดพัทลงุ ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 

ประโยชน์เชิงนโยบาย 

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 ต.ค. 62 - 31 

ก.ย. 63 

อาจารย์ อัญชลี หิรัญแพทย ์
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รายการหลักฐาน 

CLS5.1 แบบรายงานการนำไปใช้ประโยชน์ ของอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 46 เรื่อง 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

≥ ร้อยละ 65 ร้อยละ 93.88 5 คะแนน  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 : จำนวนครัวเรอืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาใหค้วามรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ครัวเรือน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 

พิจารณาจากจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอดคล้องกับพระ

ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต้องมุ่งสร้าง

พื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่

มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานทำ – มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองท่ีดี ในการร่วมพัฒนาแก้ไข เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติและยกระดับรายได้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครัวเรอืน หมายถึง ผูท้ี่เป็นกำลังหลักของครอบครัว ได้แก่ 

1) ครัวเรือนหน่ึงคน คือ บุคคลคนเดียวซึ่งหุงหาอาหารและจัดหาสิ่งอุปโภคบริโภคที่

จะเป็นแก่การครองชีพ โดยไม่เกี่ยวกับผูใ้ด ซึ่งพำนักอยู่ในเคหะสถานเดียวกัน 

2) ครัวเรือนหลายคน คือ ครัวเรือนที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมกันจัดหาและใช้สิ่ง

อุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพร่วมกัน บุคคลที่มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนอาจจะเป็นญาติหรอืไม่

เป็นญาตกิันก็ได้ ซึ่งได้แก่ 

2.1) ครัวเรือนที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติมาอยู่ด้วยกันหรืออยู่

แบบครอบครัว 

  2.2) ครัวเรือนที่มเีลขที่ทะเบียนบ้าน โดยมีบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกันอยู่จรงิ  

การยกระดับคุณภาพชวีิต 

การยกระดับคุณภาพชีวิตในแนวทางสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน จะต้องสร้างจิตสำนึกใหม่ที่ผู้ได้

โอกาสแล้วตอ้งรูจ้ักปัน คนที่อยู่ตรงกลางต้องรู้จักพอ และผูด้้อยโอกาสต้องรู้จักเติม ดังนี้ 

1) กลุ่มที่ยากจนข้นแค้น (suffered) เช่น กลุ่มคนใต้เส้นความยากจน กลุ่มชายขอบ กลุ่ม

คนพิการ ต้องสร้างตาข่ายความมั่นคงในสังคม (social safety net) ในลักษณะเยียวยาและฟืน้ฟู 

2) กลุ่มที่พอประทังชีวิตอยู่รอดไปวันๆ (survived) เช่น เกษตร แรงงานนอกระบบ กลุ่ม

เฉียดจน ต้องสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม (social immunity) ในลักษณะการให้แต้มต่อและโอกาส 

3) กลุ่มที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง (sufficient) เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย 

มนุษย์เงินเดือน ต้องสร้างประสิทธิภาพทางสังคม (social efficiency) ในลักษณะการพัฒนาศักยภาพ

และสร้างเครือข่าย 
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4) กลุ่มที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน (sustained) เช่น แรงงานมีทักษะ คนทำงานใน

วิชาชีพต่างๆ ต้องผนึกกำลังทางสังคม (social collaboration) ในลักษณะการเกื้อกูลและแบ่งปัน

ผูด้้อยโอกาส 

รายได้ของครัวเรือน หมายถึง รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน กล่าวคือเป็นรายได้ของบุคคลใน

ครัวเรือนทุกคนรวมกัน โดยรายได้นี้ประกอบด้วย 

1) ค่าจ้างและเงนิเดือน เงินรางวัลบริกร เงินโบนัส เป็นตัน 

2) กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ 

3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดนิ ค่าลขิสิทธิ์ ดอกเบีย้ และเงินปันผล 

4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลอื บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนการศกึษา 

5) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่าจา้ง 

เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้านที่

ครัวเรือนเป็นเจ้าของ) หรอืได้รับมาโดยไม่ตอ้งซือ้ 

6) รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัล

สลากกินแบ่ง และรายรับอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน 

7) รายได้ประจำ ได้แก่ รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน แต่ไม่รวมรายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ ใน

ข้อ 6) 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

ครัวเรอืน 

อาชีพท่ีสร้างรายได ้

(ผ่านกจิกรรม 

การถ่ายทอดความรู้) 

เขตพื้นที ่

/ที่อยู่ 

จำนวน

สมาชิก 

รายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรอืนก่อน 

เข้าร่วมโครงการ 

รายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรอืนหลัง 

เข้าร่วมโครงการ 

รายได้ 

ที่เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ ์

ป ี เดือน ป ี เดือน 

1. นางมุกดา สวสัดิ์แดง ผักชีฝร่ัง จ.นครปฐม 4 72,000 6,000 120000 10,000 4,000 66.67 

2. นางจรัญ กลิ่นแพทย์ ต้นใบเตย จ.นครปฐม 2 72,000 6,000 180,000 15,000 9,000 150.00 

3. นายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย หัวไชเท้าดอง จ.นครปฐม 3 72,000 6,000 108,000 9,000 3,000 50.00 

4. นางชาลสิา เกตุบุญลอื น้ำมะม่วงห้าวมะนาวโห่ จ.นครปฐม 1 72,000 6,000 102,000 8500 2,500 41.67 

5. นางสมร กิ่งสวัสดิ ์ ข้าวสารอนิทรยี ์ จ.นครปฐม 3 72,000 6,000 108,000 9,000 3,000 50.00 

6. นายพิชัย เถลงิศักดาเดช ปลากัด จ.นครปฐม 4 72,000 6,000 96,000 8,000 2,000 33.33 

7. นายกรภาส อมรธำรงเวช ผักไฮโดรโปนิกส ์ จ.นครปฐม 2 72,000 6,000 96,000 8,000 2,000 33.33 

8. นายสมนึก กันตงักุล ผักสวนครัวและพืชล้มลุก จ.ระนอง 2 72,000 6,000 102,000 8,500 2,500 41.67 

หมายเหตุ จำนวนรายได้เฉลี่ยของครัวเรอืนก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนพื้นฐานที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อย 

 

รายการหลักฐาน 

CLS7.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Agenda)  

รอบ 10 เดือน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

8 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 5.00  บรรล ุ

 

➢ ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

➢ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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ส่วนที่ 6 

รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

ส่วนที่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน : 

คำอธิบาย มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตร

ในสถาบันอุดมศึกษา 

       - ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน 6 หลักสูตร 

       - ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่  1) จำนวน 0 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0 

ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 

 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกัน

คุณภาพอย่างไรที่ทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นส่วนราชการ อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา สำนักงานวิทยาลัยกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาการจัด

การศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาใหม่ เพื่อใหม้ีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และพัฒนาให้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรู้

และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ อีกทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความสำคัญ

และมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเพื่อให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา 

ทุกระดับใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด  

โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. และตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเป้าประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการดำเนินการตาม

ระบบและกลไก ดังนี้ 
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การวางแผนและควมคุม 

1) ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศกึษา 2562 

2) เสนอกำหนดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 

3) จัดทำปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และ

กำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง

ระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 

4) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้กับบุคลากร

ภายในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย เพื่อ

รับทราบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบหมายเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562  

5) มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี

การศกึษา 2562 

6) ดำเนินงานกิจกรรมตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรเพื่อให้การ

ดำเนนิงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

1. จัดกิจกรรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

3. จัดกิจกรรมโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

CHE QA Online for 3 degrees level : CHE 3D ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20-

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

การตรวจสอบคุณภาพ 

7) จัดทำปฏิทินติดตามรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 

2562 เพื่อดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค

เรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2562 ทั้งระดับระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร 

8) ดำเนินการนำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับระดับวิทยาลัย 

และระดับหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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การประเมินคุณภาพ 

9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และประสานรายชื่อผู้ตรวจ

ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

10) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งบันทึกลงในระบบ 

CHE QA Online ทั้งระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย 

11) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 และระดับวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 

12) สรุปและนำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศึกษา 2562 เสนอคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวาระเวียน 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2563 

13) จัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำ

การศกึษา 2562 ระดับวิทยาลัย 

14) ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศกึษาภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

(สกอ.) ภายใน 120 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา ในระบบ CHE QA Online 

 

 2) ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุ

ตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดในมาตรฐานแต่ละด้านเหล่าน้ัน โดยให้แนบเอกสาร / 

หลักฐานอ้างอิงประกอบ 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

เกณฑ์ (1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้าง

สัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวชิาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน

การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรอืแกไ้ขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาส

และเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
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รายงานผลการดำเนินงานฯ 

(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 

รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและ

เสรมิสรา้งสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

ผลการดำเนนิงานฯ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งเน้นจัด

การศึกษาและการพัฒนาผู้ เรียน โดยจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา การพัฒนาผู้เรยีนตามคุณลักษณะสำคัญของผู้เรยีนสำหรับศตวรรษที่ 

21 และการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด “เป็นนัก

ปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ” รวมทั้ง

วิทยาลั ย ได้ ด ำ เนิ นการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 

มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน

ความรู ้3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ 

ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต ทั้ง 5 ดาน ผลพบว่า มีค่าเฉลี่ยนรวม

เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด และสำรวจร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ได้กำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 0 – 5 พบว่า ได้ระดับ

คะแนน 5 คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนั้น เมื่อคิดเป็นค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 95.91 หรือเท่ากับ 4.80 คะแนน 

นอกจากนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี

แนวคดิการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจรยิธรรม เพื่อให้นักศึกษา มีค่านิยมที่ดี

งาม มีวัฒนธรรมที่ดีตามวิถีความเป็นไทย อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งระดับสาขาวิชา ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น 

รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมในการให้บริการชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมี

ความกล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้ดำเนิน

โครงการต่างๆ อาทิ เช่น 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมสำหรับนักศกึษา 

2. กจิกรรมการส่งเสรมิให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรสง่ผลงานเข้าประกวดทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3. กจิกรรมการส่งเสรมิให้นักศึกษาจัดทำผลงานวิจัย พรอ้มทั้งให้นักศึกษานำเสนอ

ผลงานที่ประชุมวิชาการ Conference ของวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกผลงานของนักศึกษาไป



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  214 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 

นำเสนอและตีพมิพ์ในระดับนานาชาติ  

นอกจากนี้ วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง

ทางด้านความรู้ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบสอน และการบริการสังคม โดยมีการส่งเสริม

ให้อาจารย์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและนำมา

ปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เท่าเทียมกับสถานะการณ์สังคมปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริม

ให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมถึง

การมีมาตรฐานอาจารย์ตามที่ สกอ. กำหนด ซึ่งกจิกรรมที่จัดขึ้นมีทั้ง แบบ Fast Track 

และรูปแบบปกติ โดยอาจารย์ที่ประสงค์จะทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึน้นั้น ร่วมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน โดยได้ดำเนินการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

ปฏิบัติการโลจิสติกส์, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ Logistics Excellence Center 

(LEC), ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ Logistics Learning and Operation 

Center (LOC) และจัดทำศูนย์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในกจิกรรมการ

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติงานจริงให้มี

คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถงึการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสำหรับการสนับสนุน

การเรียนรูข้องนักศึกษา 

เอกสารหลักฐาน 1. รายงานผลการสำรวจคุณ ภาพของบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิประจำปีการศึกษา 2562 

2. รายงานความก้าวหน้าบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 

3. รายงานประจำปี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เกณฑ์ สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มี

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ

จำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและ

นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้าง

โอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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ผลการดำเนนิงานฯ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินงานด้านการวจิัยและนวัตกรรม ตาม

แผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้

กำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ

ตามนโยบายดังกล่าวสำเร็จตามเป้าประสงค์  วิทยาลัยจึงมีการกำหนดระบบและกลไก

ควบคุมเพื่อให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ที่เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์      

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เริ่มตั้งแต่

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การยื่นข้อเสนอโครงการ

เพื่อขอทุนอุดหนุนการวจิัย การแจง้ผลการพจิารณาทุนวิจัย การรายงานความกา้วหน้า

การทำวิจัย การเบิกจ่ายทุนวิจัย และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วิทยาลัยได้

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกท่านดำเนินการทำงานวิจัยตามกรอบ

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจด้านการวิจัย โดยใช้ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) 

ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจด้านการวิจัยในกระบวนการ

งานวิจัยต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ ดังนี ้ 

1) ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS : Research Information System) เป็นระบบที่ใช้บริหาร

จัดการงานวิจัยในเรื่อง การยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การ

เบิกจ่ายทุนวิจัย การส่งงานวิจัย การส่งบทความในการนำเสนอและตีพมิพ์เผยแพร่ 

2) ระบบงานประชุมวิชาการออนไลน์ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการในเรื่อง การลง

ทะบียน นำเสนอผลงาน การส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ การส่งบทความปรับแก้

ให้ผู้นำเสนอแก้ไข การแจ้งผลประเมินบทความ การแจ้งหนังสือตอบรับผู้เข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการ  

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

รับรอง โดยระบบจะมีส่วนประกอบดังนี้ ส่วนที่ 1 การจัดการสมาชิก ส่วนที่ 2 การ

รับเข้าบทความ ส่วนที่ 3 การประเมินบทความ ส่วนที่ 4 เป็นการเผยแพร่บทความ ซึ่ง

สามารถเข้าไปสืนค้นข้อมูลบทความของวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ 
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นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่

อาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวให้ มี

ความเหมาะสมและทันสมัยต่อเนื่อง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของการ

ดำเนินงานมีการนำผลการดำเนินงานจากระบบออนไลน์ต่างๆ มาจัดทำแผนการ

ดำเนินงานด้านการวจิัยในปีถัดไป 

2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน ที่เป็น

หน่วยให้คำปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจำและ

บุคลากรของวิทยาลัย อีกทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีห้องปฏิบัติงาน

สรา้งสรรค์ ศูนย์ให้คำปรกึษาและสนับสนุนการวจิัย มีห้องสมุดเป็นแหล่งคน้คว้าข้อมูล

สนับสนุนการวิจัย และสนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย 

และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์คลั ง

งานวิจัย (SSRUIR) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสืบค้นข้อมูล และเป็นแหล่ง

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์  

3) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความ

สะดวกในการบริหารงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในเรื่อง

การยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย การส่ง

งานวิจัยและการสรุปรายงาน รวมถงึการกำกับติดตามสถานการณ์ดำเนินงานการวิจัย

ของบุคลากรทุกท่าน โดยบุคลากรทุกท่านจะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในข้อมูล

ส่วนบุคคล 

4) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการประชุม

วิ ช า ก า ร  The 3 rd International Conference on Economic and Business Education 

Management 2020 , Theme : Change and Development 3 rd, at Souphanouvong 

University, Luang Prabang, Lao PDR. ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 

5) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นและ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการดำเนินการจัดโครงการจัดประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แก่ โครงการ
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ประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่  3 “The 3nd 

Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS 2020)” มีกำหนดจัดในวันที่ 

22 พฤษภาคม 2563  

6) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำ

วิทยาลัยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยได้มีการจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจำทุกท่านต้อง

ดำเนินการทำผลงานวิจัย ทั้ งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอาจารย์ประจำ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับพิจารณาทุนในการจัดทำผลงานวิจัยจาก

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา และได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบัน เป็นงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 

1,106,700.00 บาท และเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน  1,193,233.40 บาท  และ

ได้รับการพิจารณาทุนจากแหล่งภายนอกสถาบัน จำนวน 5 ,499,550.00 บาท รวม

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณภายในและภายนอก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 

7,799,483.40 บาท ซึ่งมีจำนวนผลงานวิจัยทั้งสิน้ จำนวน 57 เรื่อง 

4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้

อาจารย์ประจำเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติหรอืนานาชาติ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการ

นำเสนอผลงานทางวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ ซึ่งได้รับ

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งสิน้ จำนวน 158 ผลงาน 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังได้จัดทำวารสาร ซึ่งได้รับรอง

คุณภาพมาฐานของวารสารจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal 

Citation Index Centre โดยจัดอยู่ ในฐาน TCI กลุ่ ม  2  สาขา  มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานให้กับอาจารย์และ

นักศึกษาของวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีการจำทำวารสารจำนวน 2 เล่ม คอื 
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- วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2562  

- วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – 

มิถุนายน 2563 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเีด่น 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการจัดกจิกรรม

ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนันสนุน ตามแผนปฏิบัติ

การด้านการวจิัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิน้ 6 โครงการ ดังนี ้ 

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขยีนผลงานวิจัยเพื่อตพีิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ในการเขียนบทความวิจัย และ

บทความวิชาการ เพื่อการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS   

2. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ซึ่งได้แก่ โครงการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ เพื่อ

พัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3 “The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 

(CLS 2020)” มีกำหนดจัดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวที

ในการเผยแพร่ผลงานผลวิจัยและส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักศึกษา  

3. โครงการกิจกรรมการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียนงานวิจัยให้

ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการเขียนบทความวิจัย 

และบทความวิชาการ ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่ งเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ

งานวิจัย  

4.  โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM เพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิง

ปรมิาณที่มีการประยุกต์ใช้สถิติหลายค่า  

5. โครงการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขียนโครงการและตระหนัก

ถงึประเด็นงานวิจัยที่ส่งเสรมิการพัฒนาประเทศ  

6. โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย : “การลงนามบันทึก

ข้อตกลง (MOA) ทางด้านวิชาการและการวจิัยระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Universiti of Technologi MARA ประเทศ

มาเลเซีย” จัดขึ้น เมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน พ.ศ . 2562 ณ  โรงแรมวังสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ 
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และด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ อันเป็นแหล่งข้อมูลการทำวิจัยสำหรับอาจารย์อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการของผู้ร่วมมือโครงการทั้งสอง

ฝ่าย 

ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยทุก

ท่านต้องจัดทำผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ทั้ง

ภายในและนอก จำนวน 57 เรื่อง วิทยาลัยได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์

ประจำวิทยาลัยโดยการสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ สามารถทำการ

เบิกค่าใช้จ่ายได้จากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้งสนับสนุนให้

อาจารย์ส่งผลงานวิจัยเพื่อทำการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่ม 1,2 หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อนำผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ดังกล่าวไปยื่นเรื่องขอรับเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งได้

จัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และบุคลากรในการ

ทำงานวิจัยต่อไป 

จากการดำเนินการด้านการวิจัยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน มีอาจารย์ประจำได้รับรางวัล certificate of best paper ในการ

ป ระ ชุ ม วิ ช าก าร  The ICBTS 2019 International Conferenced Business Education 

Social Sciences Tourism and Technology Tokyo, Japan 27-29 November, 2019 

จำนวน 6 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-

cushioning Material from Banana Trunk “ก้ านกล้ วยกันกระแทก ” ในงาน  23rd 

Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies 

“ARCHIMEDES” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2563 จำนวน 1 รางวัล 

รวมทั้งสิน้ 7 รางวัล 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการดำเนินการตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานวิจัยที่

นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้

เปิดคลินิกวิจัยในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก ประสานงาน และเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้าง

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เข้าข่ายงานที่จะขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ 

โดยส่งเสริมให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงกระบวนการขั้นตอน
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ในการดำเนินงานขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ

สนับสนุนให้อาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยดำเนินงานยื่นขอจดสิทธิบัตรงานวิจัย เพื่อ

เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และ

ดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

จากผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ อาจารย์

ประจำของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ ในผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning 

Material from Banana Trunk “กา้นกล้วยกันกระแทก” 

เอกสารหลักฐาน 1. เอกสารสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2563 

2. ตารางสรุปจำนวนผลงานวิจัยทีนำเสนอระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามปี

ปฏิทิน พ.ศ. 2562 จำนวน 158 ผลงาน 

3. รายงานผลการดำเนินโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ scopus 2563 

4. รายงานผลโครงการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ เพื่อ

พัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3 The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2019 

(CLS 2020) 

IQA2.1-5-3 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เขียน

งานวิจัยให้ได้รับการพจิารณาตีพมิพ์ 

5. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

AMOS for SEM ในการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

6. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักวจิัยรุ่นใหม่หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย

เพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

7 . ร า งวั ล  certificate of best paper ใน ก ารป ระ ชุ ม วิ ช า ก าร  The ICBTS 2019 

International Conferaence Business Education Social Sciences Tourism and 

Technology Tokyo, Japan 27-29 November, 2019 จำนวน 6 รางวัล  

8. รางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม ่วัสดุกันกระแทกทางชีวภาพ (Bio-cushioning 

Material from Banana Trunk “กา้นกล้วยกนักระแทก” 

9. เอกสารยืน่คำขอรับสิทธิบตัร/อนสุิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์ ของอาจารย์ปยิะอร ศรีวรรณ ผลงานวิจัยนวตักรรมใหม ่วัสดุกันกระแทกทาง

ชีวภาพ (Bio-cushioning Material from Banana Trunk  “กา้นกล้วยกนักระแทก” 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

เกณฑ์ สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์

ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 

ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรยีน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ผลการดำเนนิงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการดำเนิน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน ที่เป็นการดำเนินการ

เป็นโครงการบรกิารวชิาการแบบให้เปล่า จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิต

สินคา้และเพิ่มรายได้ครัวเรอืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน

พืน้ที่ศูนย์การเรียนรูว้ิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา จำนวนทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน ซึ่งวิทยาลัยได้รับนโยบายในการกำกับดูแลกิจกรรม

บรกิารวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในเขตพืน้ที่ที่รับผดิชอบในพื้นตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จำนวน 7 ครัวเรือน คือ  ต.มหาสวัสดิ์ ต.ศาลายา ต.

คลองโยง อ.พุทธมณฑล ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม และในพื้นตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวน 1 ครัวเรือน คือ 

หมู่บ้านระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยได้นำองค์ความรูใ้นศาสตร์ด้านการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับครัวเรือน เพื่อ

เพิ่มมูลค่าสินคา้การเกษตรโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางเกษตรของครัวเรือนให้

เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับกระบวนการจัดการบริหารผลผลิตสินค้าและ

เพิ่มรายได้ครัวเรือน 

2. โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรูด้้านความปลอดภัยและกฎจราจรในการบรหิาร

การขนส่งสินค้าทางถนน ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสถานประกอบการและบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมกิจกรรมการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับ

กลุ่มอุตสาหกรรมได้เรยีนรูด้้านโลจิสติกส์เบื้องต้น 

     ทั้งนี ้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีแหล่งเรยีนรู้ โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

ด้านโลจิสติกส์ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาขอ

ศึกษาดูงานเก่ียวกับศูนย์การเรียนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 
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เอกสารหลักฐาน 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับรายได้ให้กับคน

ในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Agenda) รอบ 10 เดือน 

3. รายงานผลการดำเนนิโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรูด้า้นความปลอดภัยและกฎ

จราจรในการบรหิารการขนสง่สินคา้ทางถนน ศนูย์การเรียนรูป้ฏิบัติการดา้นโลจิสติกส์ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เกณฑ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจสำคัญของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการ

วิชาการซ่ึงนำไปสู่การสืบสาน การสรา้งความรู ้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ

และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตาม

ศักยภาพและอัตลักษณ์ ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ ของการจัดการด้ าน

ศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและ

มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรยีน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่ง 

ผลการดำเนนิงานฯ 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซนได้ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับวิทยาลัยและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้

ดำเนินงานตามคำสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ 590/2562 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะ

ประกอบด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับติดตาม และปฏิบัติงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย  

2.จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ตามแผน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการประชุม

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2562 กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ

บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
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โดยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละของนักศึกษาและ

บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม (ผลการดำเนินการ

พบว่า ความสำเร็จและค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 85) 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการโครงการ

ในแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 5 โครงการ ซึ่งได้รับ

จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 120,000 

บาท โดยแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2562 ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 

5/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเมื่อวันที่ 

24 กันยายน 2562 

3. การกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 และ

สรุปผลการดำเนินงานด้านสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวันสำคัญ เพื่อการ

อนุรักษ์ และสืบทอดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ร่วมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตาม

รอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินงานจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการ

ดำเนินโครงการและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 

โครงการ จากจำนวนโครงการตามแผนทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ประจำปีการศึกษา 2562  

2. โครงการจติอาสากิจกรรมเพื่อสังคม  

3. โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

4. โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์

วัฒนธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ (เนื่องจากเกดิสถานการณ์การแผ่ระบาดของโรคไวรัส

โควดิ-19 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกจิกรรมได้) 

5. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินงานจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
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ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 โครงการ 

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินการจัดโครงการวิทยาลัย 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านวัน

สงกรานต์ต้องงดการจัดกิจกรรมนี้  และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการและ

ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม

แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ 

ทั้งหมด 4 โครงการ" โดยได้ประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละของนักศึกษาและ

บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม รอ้ยละ 94.65 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ได้วเิคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 และ

สรุปผลตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งผลการ

ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดเมื่อวันที่ 9  

สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา เพื่อเสรมิสรา้งทักษะในการดำรงชีวติให้กับนักศึกษา 

และปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มี

สัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลการดำเนินงาน โดย

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,920 คน คิดเป็นร้อยละ 88.70  มีระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 4.44  

2) โครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม จัดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มี

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัย

ให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตให้กับนักศึกษา และปลูกฝังให้

นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการจำนวน 1,178 คน คดิเป็นร้อยละ 100 มีระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.75  

3) โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จัดเมื่อ

วันที่ 7 มกราคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  225 

รายงานผลการดำเนินงานฯ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันขึน้ปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม

ประเพณี และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการสืบสาน อนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งผลการ

ดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 98.64 มีระดับ

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.93  

4) โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 จัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม

พบปะ สรา้งความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมประเพณี และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการสืบสาน 

อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยมี

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 554 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35 มีระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 4.82  

ทั้งนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นำผลของการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 เพื่อมา

ปรับปรุงกิจกรรมของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนด

เป็นแนวทางในการดำเนินงานแผนปฏิบัตกิารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี

การศึกษา 2563 โดยการกำหนดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับด้านทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 

5 ปี (2560 – 2564) เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อไป 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตาม

แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี

การเผยแพร่กิจกรรมการบรกิารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทั้ง

ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ของวิทยาลัย ดังนี้ 

1 ) สื่ อ อ อ น ไล น์  : เว็บ ไซต์ ขอ งวิท ย าลั ย โล จิ ส ติ กส์ แล ะซั พ พ ล าย เชน 

www.cls.ssru.ac.th แอพพลิเคช่ัน Line และ เพจ Facebook วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

2) สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

วิทยาลัย 
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7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมการประกวดผลงานเกี่ยวกับด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิค-19 ส่งผลให้การเข้าร่วม

การประกวดต้องงดการจัดกจิกรรมตามมาตรการนโยบายของรัฐ 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการจัดกจิกรรมที่

โดดเด่น คือ กิจกรรม “ปันกัน”  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ใน

การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทย โดยเปิดรับบรจิาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์แล้วเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปัน ซึ่งนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนเพื่อสร้างประโยชน์และ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วาง

กล่องรับบริจาคสิ่งของ ณ บรเิวณหน้าห้องฝ่ายกจิการนักศึกษา อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน เพื่ออำนวยความสะดวกใหก้ับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ

บริจาคแบ่งปันสิ่งของ และเป็นการเปิดโอกาสทางสังคมแห่งการแบ่งปันที่เพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น ทางมูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้สร้างรายได้จากการจำหน่ายสิ่งของ เพื่อนำเงินไปเป็น

ทุนการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส 

เอกสารหลักฐาน 1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดา้นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจำปีการศึกษา 2562 

2. รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 

3. รายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 

2562 

4. รายงานผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2562 

5. รายงานผลการดำเนนิโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจดัการ 

เกณฑ์ (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

แบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และ

ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(5.2 ) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ

สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทาง
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วิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 

และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และมีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไป

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลการดำเนนิงานฯ 1. ด้านบริหารจัดการหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีน

แบบบูรณาการ 

ด้านบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความ

ต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยได้ให้

ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา

คนและสังคม กล่าวคือการศึกษาจะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ

เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป ดังนั้นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนจึงมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกปัจจุบันที่กำลังกา้วเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความ

สลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผลิต 

สร้างบุคคลได้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องมีความเปลี่ยนแปลง

ค่อนข้างมาก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ สถานศึกษาจะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ กลายเป็นที่

ทำงาน สร้างงาน ทักษะสร้างแนวคิด ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อผู้เรียนจะ

สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมปัจจุบัน วิทยาลัยฯ 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล

ให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการ

เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

คุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง 

จากสถานะการณ์เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี

เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่

เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้ส่งผลให้เกดิแนวโน้มที่ชัดเจนเก่ียวกับความจำเป็นของกระบวนการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่ เสมอ 

อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับยุคข้อมูลข่าวสารคือ รูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถ

เรียนรูไ้ด้แต่ต้องเรียนรูอ้ยา่งเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล 

ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ อาทิ หลักสูตรออนไลน์โดยผ่านช่องทางการเรียนรู้

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของวิทยาลัย  

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่จะนำมาพัฒนานักศึกษาในการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน วิทยาลัยจึงเน้นด้านเรียนการสอนอันก่อให้เกิดการเรียนรู้

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล โดย 1) เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง

ของการเรียนรู้  2) เป็นหลักสูตรเน้นเอกัตบุคคล  3) เป็นการเรยีนรูด้้วยตนเอง  4) การ

เรียนรูเ้ป็นกระบวนการสืบค้นและเป็นการค้นพบด้วยตนเอง  5) เน้น “เรียนอย่างไร คิด 

และสรา้งสรรค์” และ 6) เรียนรูด้้วยความสนใจ สนุกสนานและได้ผลสัมฤทธิ์ไปในตัว 

2. ด้านบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์

ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรยีนรู้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทาง

วชิาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

ในรอบปีที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินงานก้าวหน้าไปในหลายด้าน ตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการ

สอนที่มุ่งเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งการ

พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยในการส่งเสรมิรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active 

Learning ตลอดจนการส่งเสรมิให้คณาจารย์มีความพรอ้มในการพัฒนาตนเองและยังมี

การเข้าฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อยกระดับความรู้ให้มีความทันสมัย อีกทั้ง

สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตเผยแพร่ผลงานการวจิัยและการบรกิารวิชาการ ในด้านการ

บริหารงานภายในวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ยังได้สร้างความร่วมมือทาง

วิชาการกับสถานประกอบการภาคเอกชนและสมาคมวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนา

นักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ 

ภายใต้การควบคุมของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและเป็นศูนย์ทดสอบ
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รายงานผลการดำเนินงานฯ 

มาตรฐานโลจิสติกส์ ภายใต้การควบคุมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

เพื่อยกระดับคุณภาพของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพให้มีมาตรฐานเป็น

ที่ยอมรับเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันแนวหน้าในการผลิตนักปฏิบัตการด้านการจัดการ  

โลจิสติกส์ให้เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

ต่อไป 

เอกสารหลักฐาน 1. รายงานประจำป ีวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 
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ส่วนที่  7 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสดัสว่น) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.10 คะแนน 22.64 3.77  3.77 

6  

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจำคณะ

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 20 x 100 35.71 x 5 

  40 = 4.46 

 4.46 

56  

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจำคณะ

ท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 26 6 x 100 10.71 x 5 

  60 = 0.89 

 0.89 

56  

ตัวบ่งชี ้1.4 จำนวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจำนวน

อาจารย์ประจำ 

ร้อยละ 10 2,720.33 50.38 – 25 

25 x 100 

= 101.52 

 0.00 

54 : 1  

ตัวบ่งชี ้1.5 การบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี ้1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี ้2.2 เงินสนับสนุน

งานวจิัยและงานสร้างสรรค ์

กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

7,799,483.40 144,434.88 

25,000 x 5 

= 28.89 

 5.00 

54  

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานวชิาการของ

อาจารย์ประจำและนักวจิัย 

กลุ่มมนุษย์ฯ  

ร้อยละ 20 

86.80 x 100    155 

20 x 5 

= 38.75 

 5.00 

56  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรลุ) 

คะแนนที่

ได ้
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสดัสว่น) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้3.1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 4  การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกำกับตดิตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี ้5.2 ระบบกำกับการ

ประกันคุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 54.12 / 13 4.16 
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ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับด ี

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6 
1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.78) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.77) 
3.19 การดำเนนิงานระดับพอใช ้

2 3 
2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 
5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 
- 3.1 

(5.00) 

- 
5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

4 1 
- 4.1 

(5.00) 

- 
5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

5 2 
- 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 
5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2  

คะแนนเฉลี่ย 2.59 5.00 4.39 4.16 การดำเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 
การดำเนนิงาน

ระดับพอใช ้

การดำเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การดำเนนิงาน

ระดับด ี
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ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปา้ประสงค ์ ตัวบ่งชี ้ เปา้หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 

บรรลเุป้า 

(✓ = บรรล)ุ 

( = ไม่บรรล)ุ 

คะแนนท่ี

ได ้

ผลการประเมนิ 

0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

บัณ ฑิ ตมีคุ ณ ภาพตามอั ตลักษณ์ ของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 

ตัวบ่งชี้ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥ 4.51 

คะแนน 

4.60 ✓ 4.60 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่ งชี้  2 (ปริญ ญ าตรี ) ร้อยละของบัณ ฑิ ต

ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

≥ รอ้ยละ 

92 

492 

513 x 100 

ร้อยละ 

95.91 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิ มพ์  เผยแพร่ ในระดับชาติ  หรือ

นานาชาติ 

ตัวบ่ งชี้  3 ผลงานของนักศึกษาและผู้ สำเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ 

≥ รอ้ยละ 

40 

14.60 

18 x 100 

ร้อยละ 

81.11 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลงานวิจั ย  งานนวัตกรรมหรือ งาน

สร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์และ

ใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด   

≥ รอ้ยละ 

65 

46 

49 x 100 

ร้อยละ 

93.88 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถิ่นใหมี้ความใหเ้ข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

ตัวบ่งชี้ 7 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรอืน 

8 

ครัวเรอืน 

8 ครวัเรอืน ✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม  (24.39 / 5) 4.88 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนที่  8  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจำปกีารศึกษา 2562 

 
 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

ชุดข้อมูลที่ 1  

1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด 

1 1 1 1 1 1 6 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 1 1 0 0 1 4 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 

4 - ---ระดับปริญญาโท 0 0 0 1 0 0 1 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 

6 - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 1 0 1 

7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

0 1 0 0 0 0 1 

8 - ---ระดับปริญญาตรี 0 1 0 0 0 0 1 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 

10 - ---ระดับปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 

12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 

13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

1377 1110 15 57 29 30 2618 

14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 

1377 1110 15 0 0 30 2532 

15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 

0 0 0 0 0 0 0 

16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 

0 0 0 57 0 0 57 

17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

0 0 0 0 0 0 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

ท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  

0 0 0 0 29 0 29 

19 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 

รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 

      56 

20 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 

ท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า 

      0 

21 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 

ท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 

      36 

22 - -จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 

ท่ีปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา

ต่อ วุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า 

      20 

23 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 

      50 

24 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ี

ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 

      0 

25 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ี

ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 

      36 

26 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ี

ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า 

      14 

27 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด 

ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

      6 

28 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

      0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

วุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 

29 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 

      0 

30 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า 

      6 

31 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

ที่ดำรงตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

      0 

32 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 

      0 

33 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 

      0 

34 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมี

วุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า 

      0 

35 จำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด

ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

      0 

36 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

      0 

37 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

      0 

38 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ

ตำแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 

  

      0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

39 จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรแยกตามวุฒิ

การศึกษา 

15 20 5 5 5 5 55 

40 - - --ระดับปริญญาตรี 15 20 5 0 0 5 45 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0 0 

42 - - --ระดับปริญญาโท 0 0 0 5 0 0 5 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 0 0 0 0 0 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 0 0 0 0 5 0 5 

45 จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ 

0 2 1 2 2 0 7 

46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีไม่มตีำแหน่งทาง

วิชาการ 

15 18 4 3 3 5 48 

47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีมตีำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

0 2 1 2 2 0 7 

48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีมตีำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ 

0 0 0 0 0 0 0 

49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตรท่ีมตีำแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

0 0 0 0 0 0 0 

50 จำนวนรวมของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 

38 55 19 54 54 7 227 

51 - - --บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 1 0 0 0 0 2 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

52 - - --บทบสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรอืใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรอืระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ี

ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรอืระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ท่ัวไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

22 33 11 37 37 5 145 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุ

สทิธิบัตร 

0 0 0 0 0 0 0 

54 - - --บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

3 3 0 5 5 0 16 

55 - - --บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น

การทั่วไป และแจง้ให้  กพอ./

กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่

วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

4 3 2 2 2 1 14 

56 - - --บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

หรอืระเบียบคณะกรรมการการ

8 11 6 10 10 1 46 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

อุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

57 - - --ผลงานไดร้ับการจด

สทิธิบัตร 

0 0 0 0 0 0 0 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้

สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

0 0 0 0 0 0 0 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงาน

หรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนินการ 

0 4 0 0 0 0 4 

60 - - --ผลงานคน้พบพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีคน้พบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 

0 0 0 0 0 0 0 

61 - - --ตำราหรอืหนังสอืหรือ

งานแปลท่ีได้รับการประเมนิผ่าน

เกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

0 0 0 0 0 0 0 

62 - - --ตำราหรอืหนังสอืหรืองาน

แปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมนิตำแหน่ง

ทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ

การประเมนิตำแหน่งทางวิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

63 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 0 0 0 0 0 0 

64 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0 0 0 0 0 0 0 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  241 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

65 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0 0 0 0 0 0 0 

66 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 0 0 0 0 0 0 

67 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 0 0 0 0 0 

68 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

0 0 0 0 0 0 0 

69 - - -จำนวนบทความของ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอ้างอิง

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 

0 0 0 0 0 0 0 

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีทั้งหมด 

371 181 3    555 

71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี

ตอบแบบสำรวจเรื่องการมงีานทำ

ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

371 180 3    554 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จ

การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอาชพีอสิระ) 

330 159 3    492 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

0 0 0 0 0 0 0 

74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรท่ีีมงีานทำก่อนเข้า

ศึกษา 

14 8 0    22 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีมีกจิการของตนเองท่ีมรีายได้

ประจำอยู่แลว้ 

0 0 0    0 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

9 2 0    11 

77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีอุปสมบท 

3 1 0    4 

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ท่ีเกณฑ์ทหาร 

2 2 0    4 

79 เงินเดอืนหรือรายได้ต่อเดือน 

ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรท่ีีได้งานทำหรอื

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

16,174 15,245 20,333    17,251 

80 ผลการประเมินจากความพึง

พอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.52 4.55 4.78 4.54   4.60 

81 จำนวนรวมของผลงาน

นักศึกษาและผู้สำเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

   37   37 

82 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

   0   0 

83 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

   3   3 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

84 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรอืระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัทำเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ

แต่วันท่ีออกประกาศ 

   32   32 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ

สทิธิบัตร 

   0   0 

86 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

   2   2 

87 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

   0   0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัทำเป็น

ประกาศให้ทราบท่ัวไปและ

แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

88 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ

นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

หรอืระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556  

   0   0 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด

สทิธิบัตร 

   0   0 

90 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

   0   0 

91 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน 

   0   0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

92 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

   0   0 

93 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

   0   0 

94 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

   0   0 

95 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  

   0   0 

96 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษา

ท่ีเป็นวงรอบประเมนิ) 

   18   18 

97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษา 

และผู้สำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

       

98 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

       

99 - ---จำนวนบทความฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรอืระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป

และแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก

ประกาศ 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนุ

สทิธิบัตร 

       

101 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

       

102 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัทำเป็นประกาศให้ทราบ

ท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับ

แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตีพิมพ์ใน
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

103 - ---จำนวนบทความท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

       

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจด

สทิธิบัตร 

       

105 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ีมี

การเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

       

106 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน 

       

107 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

       

108 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

       

109 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

110 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ท่ี

ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ 

       

111 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกท้ังหมด (ปี

การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมนิ) 

       

112 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเท่า (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

      2,720.33 

113 - ---ระดับอนุปริญญา       0 

114 - ---ระดับปริญญาตรี       2,604.67 

115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต       0 

116 - ---ระดับปริญญาโท       68.63 

117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง       0 

118 - ---ระดับปริญญาเอก       47.03 

119 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในสถาบัน 

      2,299,933.40 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

121 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

122 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      2,299,933.40 

123 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน 

      5,499,550.00 

124 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

      0 

125 - ----กลุ่มสาขาวิชา       0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

126 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      5,499,550.00 

127 จำนวนอาจารย์ประจำท่ี

ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

      54 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

      0 

130 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      54 

131 จำนวนนักวิจัยประจำท่ี

ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 

      0 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

133 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      0 

135 จำนวนอาจารย์ประจำท่ีลา

ศึกษาต่อ 

      2 

136 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

      0 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

      0 

138 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      2 

139 จำนวนนักวิจัยประจำท่ีลา       0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

ศึกษาต่อ 

140 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

      0 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   

      0 

142 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

143 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

      2 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

145 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      2 

147 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์

ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิหรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่

      105 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และ

แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      105 

151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุ

สิทธบิัตร 

      0 

152 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

155 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์

ในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 

      11 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

157 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

158 - ----กลุม่สาขาวิชา       11 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

159 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์

ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 

Beall’s list) หรือตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

      11 

160 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      11 

163 บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิพ์

ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ปรากฏใน

      25 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

165 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

166 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      25 

167 ผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร       0 

168 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

169 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

170 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่

ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 

      0 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

173 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

174 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ดำเนินการ 

      4 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

177 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      4 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์

สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ

การจดทะเบียน 

      0 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

181 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

182 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

183 ตำราหรือหนังสือหรืองาน

แปลท่ีได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

      0 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

185 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

186 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

187 ตำราหรือหนังสือหรืองาน

แปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม

      0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

หลักเกณฑ์การประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้

นำมาขอรับการประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการ 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

189 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

190 - ----กลุม่สาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

191 งานสร้างสรรค์ที่มีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

      0 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

193 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

      0 

196 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

197 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

198 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

      0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

200 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

201 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

202 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

      0 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

205 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

206 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

      0 

208 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      0 

209 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      0 

210 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      0 

211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

      0 

212 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0 0 0 0 0 0 0 

213 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

0 0 0 0 0 0 0 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภาพรวมคณะ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

ซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์ 

(หลักสูตร

นานาชาติ) 

บธ.ม 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.ด 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

และ 

ซัพพลายเชน 

บธ.บ 

สาขาวิชา 

การจัดการ 

โลจิสตกิส์

สำหรับ

ธุรกิจ

ออนไลน ์

214 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0 0 0 0 0 0 0 
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สรุปผลตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปกีารศึกษา 2562ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

 

ผลการ

ดำเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 

2561 

ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 

2562 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 

ผ่าน 3.86 ระดับดี 3.92 ระดับดี 1. รศ. ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล    กรรมการ 

3. อาจารย์บริสุทธ์ิ ผึ่งผดุง      กรรมการ 

4. นางสาวกัลยากร ทองมาก   เลขานุการ 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 3.74 ระดับดี 3.82 ระดับดี 1. รศ. ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล    กรรมการ 

3. อาจารย์บริสุทธ์ิ ผึ่งผดุง      กรรมการ 

4. นางสาวกัลยากร ทองมาก   เลขานุการ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

ผ่าน 4.04 ระดับดีมาก 4.05 ระดับดีมาก 1. ผศ. ดร. สุมาลี รามนัฎ      ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง กรรมการ 

3. รศ. ดร.กัญญามน กาญจนาทวกีูล กรรมการ 

4. นางเกษรา บัวเล็ก            เลขานุการ 

4 .  ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ผ่าน 4.04 ระดับดีมาก 

 

4.13 ระดับดีมาก 1. ผศ. ดร. สุมาลี รามนัฎ      ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง กรรมการ 

3. รศ. ดร.กัญญามน กาญจนาทวกีูล กรรมการ 

4. นางเกษรา บัวเล็ก            เลขานุการ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  261 

หลักสูตร 

 

ผลการ

ดำเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 

2561 

ผลการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศกึษา 

2562 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

ผ่าน 3.75 ระดับดี 4.02 ระดับดีมาก 1. ผศ. ดร. สุมาลี รามนัฎ      ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง กรรมการ 

3. รศ. ดร.กัญญามน กาญจนาทวกีูล กรรมการ 

4. นางเกษรา บัวเล็ก            เลขานุการ 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สำหรับธุรกิจออนไลน์ 

ผ่าน - - 2.70 ระดับปานกลาง 1. รศ. ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ผ่องใส สินธุสกุล    กรรมการ 

3. อาจารย์บริสุทธ์ิ ผึ่งผดุง      กรรมการ 

4. นางสาวกัลยากร ทองมาก   เลขานุการ 

ผลรวม ผ่าน 6 หลักสูตร 3.89 ระดับด ี 3.77 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด ้

3.77 

คะแนน 
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1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

รายงานนีเ้ป็นสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจำปีการศึกษา 2562 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 88 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 

จำนวน 56 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 32 คน ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา จำนวน 

2,618 คน มีวสิัยทัศน์ที่ว่า “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยศึกษาข้อมูลจากรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562– กรกฎาคม 2563) สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่ม

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนตรวจสอบ

หลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ผลการตรวจประเมินพบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

ดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.16 คุณภาพระดับดี โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 และผลการประเมินตามเป้าประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตัวบ่งชี ้คะแนนเฉลี่ย 4.88 คุณภาพระดับดีมาก ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. จำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี ้ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมนิ  ปัจจัยนำเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลพัธ์ 

(Output) 

องค์ประกอบท่ี 1 1.78 5.00 3.77 3.19 การดำเนนิงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การดำเนนิงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.59 5.00 4.39 
4.16 การดำเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับด ี

หากพิจารณาผลการประเมินจำแนกตามชนิดของตัวบ่งชี ้พบว่า ตัวบ่งชีช้นิดด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.59 การดำเนินงานระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 การดำเนินงาน

ระดับดีมาก และด้านผลลัพธ์ (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 การดำเนินงานระดับด ี
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ตัวบ่งชี ้ เปา้หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 

คะแนน

ที่ได ้

บรรลเุปา้ 

(✓ = บรรลุ) 

( = ไม่บรรล)ุ 

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/ตวัหาร ผลลัพธ ์

1 ≥ 4.51 คะแนน 4.60 4.60 ✓ การดำเนนิงานระดับดีมาก 

2 ≥ ร้อยละ 92 
 492 

513 x 100 
ร้อยละ 95.91 4.79 ✓ การดำเนนิงานระดับดีมาก 

3 ≥ ร้อยละ 40 
14.60 

18 x 100 
ร้อยละ 81.11 5.00 ✓ การดำเนนิงานระดับดีมาก 

5 ≥ ร้อยละ 65 
  46 

49 x 100 
ร้อยละ 93.88 5.00 ✓ การดำเนนิงานระดับดีมาก 

7 8 ครัวเรือน 8 ครัวเรือน 5.00 ✓ การดำเนนิงานระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (24.39 / 5) 4.88 การดำเนนิงานระดับดีมาก 
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(ลงนามแล้ว) 

 
  

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 

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

        (ผูช่้วยศาสตราจารยด์วงทิพย์   จนัทร์อ่วม) 

      

                                            

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

       (รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา   หล่อตระกลู) 

           

                                            

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

               (อาจารย์วิเชียร   โสมวิภาต) 

 

 

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

           (นางสาวฝอยทอง   สาครวรรณศักดิ์) 

 

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

                  (นางสาวมลฤด ี  พงษ์ธนู) 
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3. แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

หัวข้อ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

1. หน้าปก 

 1.1 การระบุชื่อของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ที่รายงานผลการประเมิน

ตนเอง 

√   

 1.2 การระบุช่วงวันเวลาที่รายงาน √   

 1.3 การระบุ วัน เดอืน ป ีที่จดัทำรายงาน √   

2. คำนำ 

 2.1 การระบุวัตถุประสงค์ในการประเมิน √   

 2.2 การระบุองค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ี่รายงาน √   

 2.3 การระบุช่วงเวลาที่รายงาน √   

3. สารบัญ 

 3.1 หัวข้อหลักและหัวข้อรอง √   

 3.2 ความสอดคลอ้งของหัวขอ้กับเนื้อหาภายใน √   

4. ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน 

 4.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ √   

 4.2 ปรัชญ า วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายแล ะ

วัตถุประสงค ์

√   

 4.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสรา้งการบรหิาร √   

 4.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร กรรมการประจำหนว่ยงานชุดปัจจุบัน √   

 4.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  √   

 4.6 จำนวนนักศึกษา  √   

 4.7 จำนวนอาจารย์และบุคลากร √   

 4.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมาณ  √   

 4.9 เอกลักษณห์รอืวัฒนธรรมของหน่วยงาน √   

5. ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

5.1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

√   

6. ส่วนที่ 3 สรุปผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 6.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ระดับคณะ 

√   
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หัวข้อ ม ี ไม่มี หมายเหตุ 

7. ส่วนที่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑค์ุณภาพภายใน ประจำปีการศกึษา 2562 

 7.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ √   

  7.1.1 คำอธิบายตัวบ่งชี ้ √   

7.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน √   

7.1.3 ผลการดำเนินงาน √   

7.1.4 รายการหลักฐาน √   

7.1.5 การประเมินตนเอง √   

7.1.6 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแต่ละ

องค์ประกอบ 

√   

8. ส่วนที่ 5 รายงานการประเมินตนเองตามตัวบง่ชีเ้ป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8.1 การเขยีนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีเ้ป้าประสงค์ √   

 8.1.1 คำอธิบายตัวบ่งชี้ √   

8.1.2 เกณฑ์การให้คะแนน √   

8.1.3 ผลการดำเนินงาน √   

8.1.4 รายการหลักฐาน √   

8.1.5 การประเมินตนเอง √   

9. ส่วนที่ 6 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

9.1 การเขยีนรายงานการกำกับมาตรฐาน √   

9.2 การเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา √   

9.2.1 ผลการดำเนินงาน √   

9.2.2 รายการหลักฐาน √   

10. ส่วนที่ 7 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

10.1 ตารางที่  ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ

คุณภาพ 

√   

10.2 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ √   

10.3 ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

√   

11. ส่วนที่ 8 ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

11.1 การระบุข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ไว้อย่างถูกต้องและครบถว้น √   

12. ภาคผนวก 

12.1 สรุปผลตรวจประเมนิระดับหลักสูตร √   

12.2 คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ √   
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 

 

 4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกจิ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ปรัชญา และวิสัยทัศน:์ 

  วิทยาลยัตน้แบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบตัิอย่างมืออาชีพ 

 พันธกจิ : 

  1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจยั (Research)  

3. บรกิารวชิาการ (Outreach)  

4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สรา้งผลงานวชิาการสู่การยกระดับภมูิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสรา้งเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที ่4 สรา้งการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ  

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร  คณบดี 

2. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน 

คุณภาพ 

6. อาจารย์ ดร.ธันย์  ชัยทร   รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

7. อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายกจิการพเิศษ 

8. นางสาวชุลีกร   แม้นกลิ่นเนียม รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 
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คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    ประธาน 

2. คณบดีฝ่ายบรหิาร       กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา     กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายกจิการพเิศษ     กรรมการ 

7. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฎีบัณฑิต    กรรมการ 

8. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต    กรรมการ 

9. หัวหนา้สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์    กรรมการ 

10. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(หลักสูตรนานาชาติ)  กรรมการ   

11. หัวหน้าสาซาวิชาการจดัการโลจิสติกสส์ำหรับธุรกิจออนไลน์  กรรมการ 

12. หัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิซยนาว ี    กรรมการ 

13. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    กรรมการ 

14. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่งสินคา้ทางอากาศ   กรรมการ 

15. หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการขนส่ง     กรรมการ 

16. ประธานโครงการภาคพิเศษและโครงการความร่วมมือ  กรรมการ 

17. ประธานโครงการ (การจดัการศึกษานอกทีต่ั้ง)   กรรมการ 

18. ผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน กรรมการ 

19. หัวหน้าสำนักงาน       กรรมการ 

20. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 

21. นางสาวพรพมิล   มนตรวีัฒน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวดาราวรรณ  พวงบุบผา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชุดปัจจุบัน 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวบิูลย์   ประธานกรรมการ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ ์   กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

3. นายจำเรียง   วัยวัฒน์    กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

4. นายเกตติวทิย์   สิทธิสุนทรวงศ์   กรรมการ 

(ประเภทผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรสีวัสดิ์    กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลัย) 
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6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ    กรรมการ 

(ประเภทผู้บรหิารมหาวิทยาลัย) 

7. อาจารย์สุวัฒน์   นวลขาว    กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนผู้บรหิารวิทยาลัย) 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา วรารัตน์ไชย   กรรมการ 

(ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร   กรรมการและเลขานุการ 

คณบดีวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

11. นางสาวชุลีกร   แม้นกลิ่นเนียม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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4.3 โครงสรา้งการบริหาร 
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 4.4 หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

  ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร  

ระดับปรญิญาโท 1 หลักสูตร และระดับปรญิญาเอก 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

สาขาวชิา หลักสูตร 

ปรับปรุง ใหม ่ พ.ศ. 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ

ออนไลน์ 

 ✓ 2562 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

✓  2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน 

 ✓ 2559 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลยัาชภัฏสวนสุนนัทา 
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4.5 จำนวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,618 คน ดังตารางตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตร / สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 890 220 1,110 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 - 15 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1,345 32 1,377 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 30 - 30 

จำนวนรวมระดับปริญญาตร ี 2,280 252 2,532 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 57 57 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 29 29 

จำนวนรวมระดับบณัฑิตศึกษา - 86 86 

รวมทั้งสิ้น 2,280 338 2,618 

แหล่งข้อมูล : กองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลัยาชภัฏสวนสุนันทา 

 

4.6 จำนวนอาจารย์และบุคลากร 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจำนวน

บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 88 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 88 คน ดังตารางตารางที่ 

5-6 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 32 คน ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 5 จำนวนอาจารยป์ระจำ จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์ประจำ

ทั้งหมด 
พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจำ 

พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจำ 

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 36 - 19 1 56 
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ตารางที่ 6 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562  

ลำดับ รายละเอียด 
ตำแหน่งวิชาการ 

ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 

1 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งศาสตราจารย์ - - - 

2 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งรองศาสตราจารย์ - - - 

3 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 - 6 

4 จำนวนอาจารย์ประจำที่มตีำแหน่งอาจารย์ 48 2 50 

รวมอาจารย์ประจำที่ปฏบิัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 54 2 56 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยาชภัฏสวนสุนนัทา 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนบคุลากรสายสนับสนนุวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท  

รวม พนักงานมหาวทิยาลัย 

ประเภทประจำ 

พนักงานมหาวทิยาลัยประเภท

ชั่วคราว 

ต่ำกว่าปริญญาตรี - 2 2 

ปริญญาตรี - 20 20 

ปริญญาโท 5 5 10 

รวมทั้งสิ้น 32 

แหล่งข้อมูล : กองบรหิารงานบุคคล มหาวิทยาลัยาชภัฏสวนสุนนัทา 

 4.7 ข้อมูลพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกับงบประมาณ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ

บรหิารจัดการ จำนวนทัง้สิน้ 89,692,600 บาท รายละเอยีดดงัตารางที ่8  

ตารางที่ 8 งบประมาณรายได้ ท่ีได้จัดสรรจำแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินนอกงบประมาณ(เงนิ

รายได้) 

จำนวนรวม ร้อยละ 

งบบุคลากร - 36,993,000 36,993,000 41.24 

งบดำเนนิงาน - 41,699,200 41,699,200 46.49 

งบการลงทุน 3,614,400 4,986,000 8,600,400 9.59 

งบเงินอุดหนุน - 2,400,000 2,400,000 2.68 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - -   

รวมจำนวนเงนิ 3,614,400 86,078,200 89,692,600 100.00 

แหล่งข้อมูล : ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
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 4.8 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

  อัตลักษณ์ : 

  เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 เอกลักษณ์ :  

   ยึดมัน่คุณธรรม เป็นผูน้าองคค์วามรูสู้่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

วัฒนธรรมหรอืค่านิยมของหน่วยงาน 

  ความดีงามและการปฏิบัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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5. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 5.1 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยืนยันสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชน 

  5.2 วิธีการดำเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 3 ท่าน ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง 

(SAR) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยได้วางกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี ้ร่วมกันจัดทำแผนและกำหนดการตรวจเยี่ยมร่วมกัน โดยจำแนกออกเป็น 3 ระยะ คอื ก่อน

การตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ก่อนการตรวจเยี่ยม 

❖ การเตรยีมการและวางแผนก่อนตรวจเยีย่ม  

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

ระบบ CHE QA Online 

2. คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์    จันทร์อ่วม 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา    หล่อตระกูล 

 3. อาจารย์วิเชียร     โสมวิภาต 

3. คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ

กำหนดการ ตรวจเยี่ยม  
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ระยะที่ 2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม 

❖ การดำเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/ เยี่ยมชมสภาพจรงิ/ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

1. ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบที่รับผิดชอบพรอ้มทั้งสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ 

1.1 สัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ดังนี ้ 

ตัวแทนกลุ่ม จำนวน 

1. ผู้บริหาร 7 คน 

2. บุคลากรสายวิชาการ 6 คน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 5 คน 

4. นักศึกษา 8 คน 

5. ศิษย์เก่า 1 คน 

6. ผู้ใชบ้ัณฑติ 1 คน 

 

ระยะที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม 

❖ การดำเนินการหลงัตรวจเยี่ยม  

1. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจประเมินในรูปแบบเอกสารและในระบบ CHE 

QA Online  

3. รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาให้ผูบ้รหิารและบุคลากรของหน่วยงานทราบ 

 

5.3 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

            ❖ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และตัวแทนกลุ่มดังกล่าวข้างต้น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่การ

ให้บริการ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  280 

 

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 6.1 สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรล)ุ 

คะแนนที่ได ้ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอืสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.10 คะแนน 22.64 3.77  3.77 

6  

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก รอ้ยละ 40 20 x 100 (35.71 x 5)/40 = 4.46  4.46 

56  

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ 

รอ้ยละ 26 6 x 100 (10.71 x 5)/60 = 0.89  0.89 

56  

ตัวบ่งชี ้1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าตอ่จำนวน

อาจารย์ประจำ 

รอ้ยละ 10 2,720.33 (50.38 – 25)/25 x 100 

= 101.52 

 0.00 

54 : 1  

ตัวบ่งชี ้1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ (1 2 3 4 5 และ 6)  5.00 

ตัวบ่งชี ้1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ (1 2 3 4 5 และ 6)  5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน บรรลุเป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่บรรล)ุ 

คะแนนที่ได ้ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรอืสัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา

งานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ (1 2 3 4 5 และ 6)  5.00 

ตัวบ่งชี ้2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

7,799,483.40 (144,434.88/25,000) x 5 

= 28.89 

 5.00 

54  

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวจิัย 

กลุ่มมนุษย์ฯ  

รอ้ยละ 20 

86.80 x 100 (155/20) x 5 = 38.75  5.00 

56  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้3.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ (1 2 3 4 5 และ 6)  5.00 

องคประกอบที่ 4  การทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1 2 3 4 5 และ 6)  5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี ้5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ (1 2 3 4 5 6 และ 7)  5.00 

ตัวบ่งชี ้5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ (1 2 3 4 5 และ 6)  5.00 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 54.12 / 13 4.16 
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  6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตาราง ป.2 การวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01–1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 
2.51–3.50 ระดับพอใช้ 
3.51–4.50 ระดับด ี
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จำนวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 1.2 , 1.3 , 1.4 

(1.78) 

1.5 , 1.6 

(5.00) 

1.1 

(3.77) 

3.19 การดำเนินงานระดับพอใช้ 

2 3 2.2 

(5.00) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(5.00) 

5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 3.1 

(5.00) 

- 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 4.1 

(5.00) 

- 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.1 , 5.2 

(5.00) 

- 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 

4.16 การดำเนนิงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 2.59 5.00 4.39 

ผลการประเมิน การดำเนนิงาน 

ระดับพอใช ้

การดำเนนิงาน 

ระดับดมีาก 

การดำเนนิงาน 

ระดับด ี
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 6.3 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามเปา้ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ตาราง ป.3 การวเิคราะห์ผลการประเมินตามเปา้ประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

เปา้ประสงค ์ ตัวบ่งชี ้ เปา้หมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
บรรลเุป้า 

(✓ = บรรล)ุ 

( = ไม่

บรรล)ุ 

คะแนนท่ี

ได ้

ผลการประเมนิ 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์

บัณ ฑิ ตมีคุ ณ ภาพตามอั ตลักษณ์ ของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 

ตัวบ่งชี้ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥ 4.51 

คะแนน 

4.60 ✓ 4.60 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

≥ รอ้ยละ 

92 

492 

513 x 100 

ร้อยละ 

95.91 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิ มพ์  เผยแพร่ ในระดับชาติ  หรือ

นานาชาติ 

ตัวบ่ งชี้  3 ผลงานของนักศึกษาและผู้ สำเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ 

≥ รอ้ยละ 

40 

14.60 

18 x 100 

ร้อยละ 

81.11 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ผลงานวิจั ย  งานนวัตกรรมหรือ งาน

สร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์และ

ใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ 5 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งหมด   

≥ รอ้ยละ 

65 

46 

49 x 100 

ร้อยละ 

93.88 

✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม่ และท้องถิ่นใหมี้ความใหเ้ข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

ตัวบ่งชี้ 7 จำนวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรอืน 

8 

ครัวเรอืน 

8 ครวัเรอืน ✓ 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม  (24.39 / 5) 4.88 การดำเนินงานระดับดีมาก 
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6.4 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 1. วิทยาลัยฯ มีหลายช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถงึ ได้แก่ การ

ติดประกาศข้อมูลข่าวสารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ สามารถเชื่อมโยงจาก

หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในเว็บไซต์ยังมีการทำฐานข้อมูลเช่ือมโยงไปฐานข้อมูลอื่น ได้แก่ Facebook

ของวิทยาลัยฯ และของอาจารย์ Line กลุ่ม Line ส่วนตัวของอาจารย์ 

 2. วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา โดยผ่านสโมสร

นักศึกษา 

 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. วิทยาลัยฯ ควรจัดทำแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ที่ระบุบุคลากรเป้าหมายและกำหนด

มาตรการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

 2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน

อาจารย์ประจำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวจิัย 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 1. วิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่อาจารย์ทั้งทุนภายในและทุน

ภายนอก ทั้งนีไ้ด้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก ร้อยละ 70.50  

 2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณส่งเสรมิให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

 3. อาจารย์ประจำทุกท่าน มีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน

มาก รวมทั้งมีการเผยแพร่ในวารสารวชิาการในฐาน Scopus เพิ่มขึน้ 

 4. วิทยาลัยฯ จัดทำวารสารทางวิชาการและปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่

ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. วิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ควรทบทวนเกณฑ์ฯ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

เนื่องจากคุณภาพผลงานของอาจารย์ที่เผยแพร่สามารถนำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 

 2. วิทยาลัยฯ ควรสรา้งขวัญและกำลังใจโดยยกย่องชมเชยอาจารย์และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 1. วิทยาลัยฯ มีการบริการวิชาการสู่ชุมชน ช่วยเหลือชุมชน ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการสู่

สังคม/ เผยแพร่ความรูผ้่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 

 2. ทุกกิจกรรมโครงการสอดคล้องกับการเรียนการสอนและงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

1. วิทยาลัยฯ มีแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 

 2. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความสำคัญในการ

จัดกจิกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 วิทยาลัยฯ ควรดำเนินการสนับสนุนการกำหนดหรือสรา้งมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการวิเคราะห์ SWOT แผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ ที่อาจ

เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้าน 

 2. มีแนวปฏิบัติที่ดีและมีการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังมีการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างจริงจัง 

 3. มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทำให้การทำประกันคุณภาพการศึกษาฯ  

มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 4. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและมีการนำผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 วิทยาลยัฯ ควรนำผลจากการวิเคราะห์ SWOT ไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ของวิทยาลยั โดยเฉพาะ

ประเด็นดา้นจดุอ่อนและขอ้จำกัด เพื่อทำให้การบรหิารจัดการของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

3. จุดท่ีควรพัฒนา 

 วิทยาลยัฯ ควรจัดทำ Improvement Plan ที่เกดิขึน้จากทุกภาคส่วนของวิทยาลยัเพื่อยกระดับคุณภาพ

หลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพ 

- 

 

5. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

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

 

1. กลุ่มผู้บริหาร 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 09.30 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 10.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จนัทร์อ่วม                                            

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

3. อาจารย์วิเชียร  โสมวภิาต 

4. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

5. นางสาวมลฤด ี พงษ์ธนู 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

ผลการสัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี 

2. อาจารย์ ดร.สดุารัตน์ พมิลรัตนกานต์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารยส์ุวัฒน ์นวลขาว   รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

4. อาจารย์ ดร.ธันย ์ชัยทร   รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

5. อาจารย ์ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  รองคณบดีฝ่ายวิจยั 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

7. อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ ์   รองคณบดีฝ่ายกจิการพเิศษ 

 

จุดเด่น  

1. ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดทำหลักสูตรทางไกล การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การปิด

หลักสูตรที่ไม่ได้รับความนิยม การเปดิหลักสูตรที่ทันสมัย  

2. ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการเปิดหลักสูตรที่รองรับกลุ่มวัยทำงานหรือผู้สูงอายุ โดยจัดทำ

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร Pre degree การจัดทำหลักสูตร Upskill-Reskill การจัดทำ Credit Bank  

3. วิทยาลัยฯ มีการส่งอาจารย์ไปฝั่งตัวในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อนำ

ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติจริงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีน  

4. วิทยาลัยฯ มีการสรา้งอาจารย์มืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์  

5. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการใช้ Software ในห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

6. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการจัดทำหลักสูตรทางไกล 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรมตัดต่อ การทำ Infographic  
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7. วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

สอนในแต่ละสาขา และเตรยีมความพรอ้มสำหรับการจัดทำหลักสูตรทางไกล  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดนครปฐม 

 

2. กลุ่มอาจารย ์

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 10.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จนัทร์อ่วม                                            

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

3. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. อาจารย์พุทธิวัฒน ์ไวยวุฒธินาภมูิ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูรนานาชาต)ิ 

2. อาจารย์ ดร.ชติพงษ ์อยัสานนท์ บธ.ม. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3. อาจารยไ์กรวิทย์ สินธุคำมลู บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชา 

 ธุรกิจพาณิชยนาวี" 

4. อาจารย์มาธสุร แข็งขนั  บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชา 

การจัดการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ" 

5. อาจารย์พงษ์เทพ ภูเดช บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

6. อาจารย์สิทธิชัย พนิธุมา อาจารย์ประจำวิทยาลยั 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

และศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกอย่างต่อเนื่อง 

2. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและการ

ปฏิบัติงาน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ควรลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการยื่นขอจบปรญิญาเอกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใชเ้วลานาน 
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3. ความปลอดภัยและคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 

4. การสื่อสารองค์กร Line square 

5. การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า 

6. การสรา้ง Loyalty ให้ศิษย์เก่ากลับมาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

7. การสรา้งหลักสูตรระยะสั้น Credit bank Up-skill Re-skill 

 

3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 11.00 น. เวลาสิน้สุดการให้สัมภาษณ์ 11.30 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จนัทร์อ่วม                                            

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

3. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นางสาวชุลีกร แม้นกลิน่เนยีม  หัวหน้าสำนักงาน 

2. นายอมรศักดิ์ แสงทอง   นักวชิาการเงินและบัญชี 

3. นางสาวกรรณกิาร์ ศรพีนมวรรณ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

4. นางสาวรุง้อัมพร เบญจกาญจน์  นักวชิาการศึกษา 

5. นางสาวปยินุช ทองมาก   นักวชิาการศึกษา 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. วิทยาลัยฯ มีการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากร เช่น การจัดทำประกันชวีิตให้กับบุคลากรทุกคน 

2. ผู้บริหารวทิยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรและดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี 

3. วิทยาลัยฯ มีการทำงานแบบช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควรกำหนดระบบและกลไกในการผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ Career path 

  2. วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดสรรโบนัสประจำปีอย่างต่อเนื่อง 

  3. วิทยาลัยฯ ควรมีการการจัดกจิกรรมสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  292 

4. กลุ่มนักศึกษา 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 11.30 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 11.45 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จนัทร์อ่วม                                            

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

3. อาจารย์วิเชียร  โสมวภิาต 

4. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

5. นางสาวมลฤด ี พงษ์ธนู 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

1. นางสาวฏิมากานต ์ ลัพกติโร ช้ันปี 1 บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์  

2. นางสาววนัฤดี สิทธสิุข  ช้ันปี 1 บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ 

3. นายสิทธิชัย อบอุ่น  ช้ันปี 1 บธ.บ. สาขาวิชาการจดัการซัพพพลายเชน 

แขนงวิชาธุรกิจพาณิชนาว ีปี  

4. นายพงศธร อินทแสน  ช้ันปี 1 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

5. นายสัญญา ผดงุนึก  ช้ันปี 2 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 

6. นางสาววิชวต ีชุ่มทอง   รุ่นที่ 15 บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

 7. นางสาวศศิวมิล วอ่งวิไล รุ่นที่ 5 บธ.ด. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

 8. นายพรเกยีรต ิภักดีวงศ์เทพ รุ่นที่ 5 บธ.ด. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. อาจารย์มีความตั้งใจสอนดีมาก และให้คำปรึกษาที่ดี 

2. อาจารย์และนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการเรียนการสอน 

3. วิทยาลัยฯ มีการจัดคลินิกให้คำแนะนำในการทำงานวิจัย 

4. วิทยาลัยฯ ส่งเสรมิให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 

5. วิทยาลัยฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรยีนรู ้มีบรรยากาศทีด่ ี

6. วิทยาลัยฯ มีการจัดรถรับส่งให้กับนักศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มห้องปฏบิัติการที่มีความทันสมยั 

2. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเตมิในการศึกษาดูงานสถานประกอบการตา่งๆ 

3. วิทยาลยัฯ ควรเพิ่มการลงพืน้ที่จรงิของนักศึกษาใหม้ากขึน้ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  293 

 

5. กลุ่มศิษย์เกา่ 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 11.45 น.เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.00 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จนัทร์อ่วม                                            

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

3. อาจารย์วิเชียร  โสมวภิาต 

4. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

5. นางสาวมลฤด ี พงษ์ธนู 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

นายทัศนพงษ์ เพ็ชรตระกูล ตำแหน่ง Marketing Manager บริษัท อัลคาซ่าร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2. ศิษย์เก่ามีจติอาสาในการช่วยเหลือวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

3. วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงทางเข้าให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

4. วิทยาลัยฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงาม  

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

วิทยาลยัฯ ควรเพิ่มการพัฒนาภาษาทีส่ามให้กับนักศึกษา เช่น ภาษาจนี  

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  294 

6. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

เวลาเริ่มตน้การให้สัมภาษณ์ : 12.00 น. เวลาสิ้นสุดการให้สัมภาษณ์ 12.15 น. 

ผู้สัมภาษณ์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์  จนัทร์อ่วม                                            

2. รองศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

3. อาจารย์วิเชียร  โสมวภิาต 

4. นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์ 

5. นางสาวมลฤด ี พงษ์ธนู 

 

กลุ่มตัวแทนผู้ให้สัมภาษณ ์

นายฉัตรชัย ปทุมารักษ ์  ตำแหน่ง ManagingDireor บรษิัท ภัทรจิตอิเลคทริค จำกัด 

 

ผลการสัมภาษณ์  

จุดเด่น  

1. นักศึกษามีการเรียนรูง้านได้รวดเร็ว และหาขอ้มลูได้ครบถว้น  

2. นักศึกษามีทักษะในการประยุกต์ใช้ความคดิในการปฏิบตัิงาน และแก้ปัญหาไดด้ ี

3. นักศึกษามีจติใจเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ดีมาก 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

วิทยาลยัฯฯ ควรเพิ่มการวเิคราะห์กรณีศึกษาดา้นการปฏิบตัิงานโลจสิติกส์ 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  295 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  296 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก กำหนดการตรวจประเมนิ 

  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  297 

กำหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

วัน/เวลา รำยละเอียด สถานที ่

08.00-08.30 น. ลงทะเบยีน ห้องประชุมแกว้เจ้าจอม ช้ัน 4 

อาคาร 2 

08.30-08.50 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประชุมวางแผนการประเมนิคุณภาพการศึกษา 

ห้องรับรอง ชัน้ 3 อาคาร 2 

08.50-09.00 น. - ผู้บริหารระดับคณะ กล่าวตอ้นรับ และนำเสนอผลการ 

ดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 

- ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน แนะนำคณะกรรมการ และกลา่ววัตถุประสงค์ของ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ห้องประชุมแกว้เจ้าจอม ช้ัน 4 
อาคาร 2 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร พรอ้มทั้งสัมภาษณต์ัวบ่งชี้ 5.1 

ห้องประชุมแกว้เจ้าจอม ช้ัน 4 

อาคาร 2 

10.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

แบ่งกลุ่มสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 
- สัมภาษณ์ตัวแทน นักศึกษา 

 กลุ่มที่ 2 

- สัมภาษณ์ตัวแทน อาจารย์ 
- สัมภาษณ์ตัวแทน บุคลากรสายสนับสนุน 

 กลุ่มที่ 3 ดำเนินการสัมภาษณ์แบบออนไลน ์หรอื โทรศัพท์ 

- สัมภาษณ์ตัวแทน ผู้ใชบ้ัณฑิต 

- สัมภาษณ์ตัวแทน ศิษย์เก่า 

ห้องประชุมแกว้เจ้าจอม ช้ัน 4 

อาคาร 2 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร 2 

13.00-14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สมัภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ห้องประชุมแกว้เจ้าจอม ช้ัน 4 
อาคาร 2 

14.30-16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุม 

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

16.00–16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง 

ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น ตอ่ผู้บรหิารระดับคณะ 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  298 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  299 

 
 

  

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  
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ภาคผนวก ค ภาพประกอบ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  301 

ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ 

 

   
 

 
 

 
 

ภาพประกอบพิธีเปิดและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  302 

 

 

    
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์อาจารย์ 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  303 

   
 

  
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ  

สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  304 

   
 

    
 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์นักศกึษา  



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  305 

  
 

 
 

  
  

ภาพประกอบกิจกรรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  306 

  
 

  
 

  
 

ภาพประกอบกิจกรรมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเชน ประจำปกีารศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  308 

 
 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  309 

 
 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  315 

 
 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement  Plan)  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศกึษา 2562 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  317 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีการศึกษา 2562 

จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลยั และมหาวิทยาลัยฯ ได้นำมากำหนด

โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพฒันา มีรายละเอยีดดังตาราง 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  

ระดับวิทยาลัย แนวทางเสริมจุดแข็ง  

พัฒ นา ส่ งเส ริม  สนับสนุน  และผลักดัน 

นักศึกษาในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวที

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. จำนวนอาจารย์ประจำท่ีดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (อยู่

ระหว่างการยื่นขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการ) 

2. จำนวนอาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ค่า FTES เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ควรเปิดรับอาจารย์ประจำเพิ่มให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

 

1. โครงการส่งเสริมผลงานนักศกึษาสู่

การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

1.1.2 รอ้ยละของนักศกึษาได้รับ

การยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 0.40 ร้อยละ 0.46 - ร อ งค ณ บ ดี

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 

- หั ว ห น้ า

ส า ข า วิ ช า /

ป ร ะ ธ า น

หลักสูตร 

หัวหน้าสำนักงาน 

- รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

2. กำกับติดตามอาจารย์ท่ีกำลัง

ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก 

(การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น) 

ตัวบ่งชี ้1.2 อาจารย์ประจำคณะ

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 

 

ร้อยละ 35.71 

(4.46) 

3. โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ

(A) 

ตัวบ่งชี ้1.3 อาจารย์ประจำที่

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 26 

 

ร้อยละ 10.71 

(0.89) 

4. โครงการประชาสัมพันธ์แนะ

แนวทางการศกึษา ประจำปี

การศึกษา 2563 

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.4 จำนวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์

ประจำ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 101.52 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  318 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ระดับมหาวิทยาลัย 

คุณลักษณะของบัณฑิต (จุดที่ควรพัฒนา) 

โดยมหาวิทยาลัยควรพัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะต่อไปนี้เพิ่มเติม  (ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ) 

• ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการเงิน

ส่วนบุคคล  

• ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน  

• ความเชื่อมั่นในความเป็นบัณฑิตของสวน

สุนันทา  

• การปรับตัวให้สามารถทำงานในสังคมอาชีพ

ได้ เป็นต้น 

ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้มีอยู่ในรายวิชาศึกษา

ท่ัวไปบ้างแล้ว มหาวิทยาลัยควรสอดแทรก

การพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวในรายวิชา

ต่างๆ ของหลักสูตร 

5. โครงการพัฒนานักศกึษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

4.50 คะแนน 4.77 คะแนน - ร อ งค ณ บ ดี

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 

- หั ว ห น้ า

สาขาวิชา 

 

การพัฒนาอาจารย์ ปัจจุบันการแข่งขันของ

มหาวิทยาลั ยไทยมีความ เข้มข้นมากขึ้ น 

เนื่องจากจำนวนนักเรียนท่ีจะเข้าสู่ ระบบ

6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

3.4.2 จำนวนหน่วยงานช้ันนำใน

ประเทศไทยท่ีนักศกึษาไปฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 

30 หน่วยงาน 278 หน่วยงาน - ร อ งค ณ บ ดี

ฝ่ายวชิาการ 

- หั ว ห น้ า



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  319 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

อุดมศึกษา ในแต่ละปีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

ความจำกัดเร่ืองงบประมาณจากรัฐมีมากขึ้น 

การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ือง

สำคัญ  ซึ่ งอาจทำได้ดั งนี้  ด้ านการสอน 

พัฒนาให้อาจารย์สามารถสอนได้อย่างมี

คุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิต ด้าน

วิชาการ สนับสนุนอาจารย์ไปเรียนในรายวิชา

หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ีทันสมัย นำความรู้และ

ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตร

ให ม่ ๆ  ห รือพั ฒ นาก ารสอนของตน เอ ง 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

สาขาวิชา 

 

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยนำผลการ

ประเมินหลักสูตรในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มา

วิเคราะห์และถอดบทเรียนความสำเร็จหรือท่ี

ต้องทบทวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสังเกตหรือ

ข้อแนะนำจากกรรมการผู้ประเมินภายนอก 

เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาแผนการดำเนินงาน

หรือกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานทางด้าน

หลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

7. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ใชห้ลัก 3 ป. (ปรับ ปดิ เปิด) 

1.4.5 ร้อยละของหลักสูตรท่ี

จำนวนนักศกึษาไม่เป็นไปตาม

แผนการรับได้รับการพัฒนา (ใช้

หลัก 3 ป. ปรับ ปดิ เปิด) 

ร้อยละ 80 ระหว่างการ

ดำเนนิงาน

ปรับปรุง

หลักสูตร ตาม

เกณฑ์ในปี

การศึกษา 

2563 

- ร อ งค ณ บ ดี

ฝ่ายวชิาการ 

- หั ว ห น้ า

สาขาวิชา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ควรมุ่งเนน้ไปในลักษณะการให้ความสำคัญใน

มติิการประกันคุณภาพแบบมุ่งเนน้ continuous 

Improvement เป็นหลัก ตลอดจนควรมีการ

กำหนดแนวนโยบายในเร่ืองการพิจารณา

หลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของ

นโยบายชาติภาคอุตสาหกรรม ความต้องการ

ของตลาด (Demand Driven) สถานการณ์  

Lifelong Learning ท้ังแบบ Degree และ Non-

Degree ท่ีชัดเจนโดยอาจพิจารณาร่วมกันกับ

การวางกรอบนโยบายการเปิด ปิด ปรับปรุง 

ควบรวมหลักสูตรประเภท “คุ้มค่า” และ 

หลักสูตรประเภท “คุ้มค่า คุ้มทุน” ด้วย 

(ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ระดับวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ควรกำกับและติดตามให้อาจารย์ทุกท่านทำ

ผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ี

 

 

8. โครงการส่งเสริมการตพีมิพ์

เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ตัวบ่งชี ้2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจำและนักวจิัย 

ร้อยละ 20 

(5 คะแนน) 

ร้อยละ 155 

(5.00) 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ระดับวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

วทิยาลัยมีการจัดประชุมสำรวจความต้องการ

ของชุมชนในการกำหนดแผนการจัดโครงการ

บ ริการวิ ชาการแก่ ชุ มชนสั งคม  เพื่ อ ให้

ตอบสนองความต้องการท่ีชุมชนต้องการให้

วทิยาลัยช่วยเหลอือย่างมปีระสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

การบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอนและ

งานวิจัยกับการจัดโครงการบริการวิชาการให้

มีความสอดคล้องและเป็นในเนื้อหาเดียวกัน 

เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า  ชุ ม ช น สั ง ค ม  ได้ รั บ

ผลประโยชน์จากการจัดโครงการบริการ

วชิาการมากยิ่งขึ้น 

9. โครงการพัฒนาระบบบริการ

วชิาการ 

ตัวบ่งชี ้3.1 การบริการวิชาการ 6 ข้อ 

(5.00 คะแนน) 

6 ข้อ 

(5.00 คะแนน) 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ระดับวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มกีารกำหนดกระบวนการในการกำกับติดตาม

10. โครงการส่งเสริมการบำรุง

ศลิปะวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท่ี้ 4.1 ระบบและกลไกการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 

(5.00 คะแนน) 

6 ข้อ 

(5.00 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ระดับมหาวิทยาลัย 

1. การสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร

ท่ีน่าสนใจ มคีณาจารย์และผลงานทางวิชาการ

ท่ีมีคุณภาพ มากพอสมควร แม้ว่าจะมีการ

ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ตาม แต่การรับรู้ของ

สังคมยังไม่มากพอ ดังนั้นการสื่อสารข่าวสาร

และผลงานดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้รับทราบ

และชื่นชมให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อท่ีเหมาะสม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียง

ให้แก่มหาวิทยาลัย จะเป็นส่วนท่ีส่งผลต่อ

จำนวนนัก เรียน ท่ีมีคุณ ภาพมาสมัครให้

มหาวิทยาลั ยคั ด เลือก เข้ าศึกษามากขึ้ น 

หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ

มาใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

นอกจากนี้ การท่ีมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้

11. โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 97.15 - คณบดี 

- หัวหน้า

สำนักงาน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

อุดมศึกษาไทย จึงจำเป็นต้องจัดระบบการ

สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันให้แก่

ประชาคมทุกภาคส่วน จะทำให้การทำงาน

ร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย) 

ระดับวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้สมัภาษณ ์

- กลุ่มบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดสวัสดิการให้กับ

ครอบครัวของบุคลากร อาทิ พ่อ แม่ ลูก โดย

อาจจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการท่ีสามารถเบิก

ค่ารักษาพยาบาลได้ ท้ังนี้งบประมาณของ

กองทุนขึ้นอยู่กับการบริหารของวิทยาลัย 

- กลุ่มนักศกึษา 

1. ควรเนน้ในด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ 

2. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์มี ไม่ เพียงพอกับ

จำนวนนักศกึษา 

- กลุ่มศิษย์เกา่ 

12. โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่

บุคลากร เร่ือง การวางแผนการ

ดำเนนิการใชช้วีติประจำวัน เพ่ือ

สุขภาพชีวิตท่ีด ีและการพัฒนา

บุคลิกภาพ 

ตัวบ่งชี ้5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 

(5 คะแนน) 

7 ข้อ 

(5 คะแนน) 

- คณบดี 

- รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

- รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ประจำปีการศกึษา 2561 

กจิกรรม/โครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ผู้กำกับ/ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

1. ควรเน้นในด้านภาษาท่ี 2 และภาษาท่ี 3 

อาทิ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษสื่อสารใน

ชวีติประจำวัน 

2. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์มี ไม่ เพียงพอกับ

จำนวนนักศกึษา 

- กลุ่มผู้ใช้บณัฑิต 

1. วิทยาลัยฯ ควรเน้นด้านของภาษาท่ี 2 และ

ภาษาท่ี 3 อาทิ ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี 

เป็นต้น 

2. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมการ

ฝึกสหกิจของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามี

ประสบการณ์ในการทำงานเพ่ิมมากขึ้น 

3. วิทยาลัยฯ ควรชี้นำทศิทางการเรียนให้กับ

นักศกึษาตัง้แต ่

ปีท่ี 1 
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ภาคผนวก ฉ 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปกีารศึกษา 2562 ระดับคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  326 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  327 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  328 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  329 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  330 

มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  331 

คณะผู้จัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศกึษา 2562 ระดับคณะ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี 

2. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์   พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรยิา  บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์   โหตระไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. อาจารย์ ดร.ธันย์   ชัยทร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. อาจารย์สุวัฒน์   นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

7. อาจารย์ศุภมิตร   ศรสีวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

8. นางสาวชุลีกร   แมน้กลิ่นเนียม รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 

9. อาจารย์วราภรณ์   วิมุกตะลพ อาจารย์ประจำวิทยาลัย 

10. อาจารย์ศศวิิมล   ว่องวิไล  อาจารย์ประจำวิทยาลัย 

11. นางสาวดาราวรรณ   พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโนบายและแผน 

12. นางสาวกรรณกิาร์   ศรพีนมวรรณ นักวิเคราะห์นโนบายและแผน 

13. นางสาวบุษยมาศ   ผุยมูนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14. นางสาวพรพิมล   มนตรวีัฒน์ บุคลากร 

15. นางสาวกานต์นภัส    ช้ำเกตุ  นักวิจัย 

16. นายวีรเชษฐ์    มั่งแว่น  นักวิชาการศกึษา 

17. นางสาวปิยนุช   ทองมาก นักวิชาการศกึษา 

18. นางสาวจุฑาทิพย์   บุญประสพ นักวิชาการศกึษา 


