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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา  

ได้รับการอนุมัติจากอธกิารบดี 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการและความประสงค์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้บริการทาง

วิชาการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดให้บริการทั้งหน่วยงานทางการศึกษา

ภาครัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดบริการแก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในเชิงวิชาการ การ

ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ยัง

ได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนา

หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาและอาจเป็นการสร้างความรว่มมือในการจัดหารายได้ร่วมกันของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่สร้างความรว่มมือได้ต่อไป 

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา โดยต้ังอยู่บนหลักการที่จะพัฒนาวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มีโครงการ

บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วม เพ่ือน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพ

การศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ 

  1. เพ่ือให้ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน 

  2. เพ่ือน าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บรกิารวิชาการบูรณาการในการเรียน

การสอนหรอืการวิจัย 

 



ข 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการไดรั้บประโยชน์ตามนโยบายของกระทนวงศึกษาธิการ หรือน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ  70) 

 2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการ

ที่บูรณากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย (ร้อยละ 70) 

 โดยแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 -2564) ในแตล่ะด้าน 

กจิกรรมด้านการบรกิารวิชาการระยะ 5 ปี โครงการ/กจิกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. กลุ่มโครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 1 150,000 

2. กลุ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน 1 150,000 

3. กลุ่มโครงการจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 1 150,000 

 

 ทั้งน้ี วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ได้น าแผนปฏิบัติการดา้นการบรกิารวิชาการ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือแปลงไปสูก่ารปฏิบัตใินแตล่ะปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัตกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ในแตล่ะด้าน 

กจิกรรมด้านการบรกิารวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ/กจิกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. กลุ่มโครงการเพ่ิมจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 1 50,000 

2. กลุ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน 1 50,000 

3. กลุ่มโครงการจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 50 1,765,000 
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แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 

  การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนนิงานของ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชีว้ัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการดา้นการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มกีารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการดา้นการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 ทุก ๆ เดอืน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บรหิาร                                        
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักอย่างหน่ึงของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง

มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นที่ย่ังยืน  เพ่ือพัฒนาทุนทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  เสริมสร้างความ สัมพันธ์

อันด ีและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชน  โดยอาศัยฐานความรูจ้ากการวิจัย งานสร้างสรรค์และ นวัตกรรม 

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยเสริมสร้างให้ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการช่วยเหลือ ตนเอง  

มหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความส าคัญในด้านน้ีเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากงบประมาณที่ได้ จัดสรรกับ

ภารกิจหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่มากพอสมควร เป็นกลไกที่ช่วยให้ ภารกิจด้านน้ี

สอดคลอ้งกับนโยบายและยุทธศาสตร์ และตรงกับความต้องการของชุมชน เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือประเมินการบรกิารวิชาการอยา่งครบวงจร 

ข้อมูลผลการส ารวจปัญหาและความต้องการการบรกิารวิชาการ 5 พื้นที่รับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัย  

 ส าหรับการแผนปฏิบัติการด้านการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการภายใต้ผลการส ารวจปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนใน 5 พ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้แก่  1) เขต

ดุสิต – เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  2) จังหวัดนครปฐม  3) จังหวัดสมุทรสงคราม  4) จังหวัดอุดรธานี  

และ 5) จังหวัดระนอง  โดยมีผลการส ารวจตามประเด็นหลัก ๆ  ได้แก่  การศึกษาการเรียนรู้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  การสนับสนุนและสร้างอาชีพชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

การลดความรุนแรงในชุมชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริมสุขภาพการ

ดูแลผู้สูงอายุ  การแก้ปัญหายาเสพติด  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPการแปรรูปผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  

และการสบืสานวัฒนธรรมประเพณี  เป็นต้น 

 นอกจากผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว  หน่วยงานยังน า

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/นักศึกษา 

2) สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ  3) ยาเสพติด  4) การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  5) การให้นักศึกษา

ได้ฝึกคิด/วิเคราะห์  และ 6) การปลูกป่า มาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ใน

ปีงบประมาณ 2561 

1. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 1.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี ้
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 - ด้านการศึกษา : นักเรยีนช้ัน ม.3 ยังมีคนที่ยังอ่านหนังสือไมอ่อกอยู่บ้าง 

 - ด้านสุขภาพ : มีผู้สูงอายุจ านวนมากในชุมชน ซึ่งต้องการการตรวจและดูแลสุขภาพให้กับ

ผู้สูงอายุในชุมชน,  

 - ด้านสภาพความเป็นอยู่ : ชุมชนบางแห่งน้ันรวมตัวกันยาก, มีความเห็นแก่ตัว, ชุมชนยังไม่มี

ความเข้มแข็ง, ยังคงมีกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เช่าที่เป็นคนถิ่นอื่นอพยพมาอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร, เยาวชนบางสว่นในชุมชนยังติดยาเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ 

 - ด้านความปลอดภัยในการด ารงชีวิต : มีทหาร ต ารวจ ก ากับดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

อย่างใกล้ชิด 

 - ปัญหาอื่นๆ : มีการกู้ยืมหนี้นอกระบบ เน่ืองจากชาวบ้านไม่มีรายได้ที่แน่นอนและไม่สามารถกู้ยืม

เงิน สนิเช่ือจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้, มีความตอ้งการให้ขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง โดยอยากให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน 

 - ชุมชน ม.พัน 4 รอ. น้ันมีความพร้อมในการเอือ้เฟ้ือสถานที่ให้ท ากิจกรรมได้ 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชา

ระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความต้องการให้มหาวิทยลัยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การให้บรกิารที่ประทับใจส าหรับการนวดกดจุดฝา่เท้า 

 

2. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

 2.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี ้

 - ระบบการปกครองขอต าบลคลองโยงน้ันมีการปกครองแบบที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น (สามัคคี

กัน) (มีพ้ืนที่ส่วนกลาง คือ ศาลาประชาคม) 

 - วัฒนธรรมการเข้าพ้ืนที่ใน 8 หมู่ คือ 

   1) การลงพ้ืนที่น้ันต้องท าความเข้าใจและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมตามข้อตกลงความร่วมมือของ

สมาชิกหมู่ 

   2) กิจกรม/การด าเนินงานจะต้องผ่านการด าเนนิงานผ่านชุมชน 

   3) มีความตอ้งการให้มหาวิทยาลัยเข้าถงึทุกชุมชน เหมือนชุมชนหมู่ที่ 4 

   4) ในพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑลมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทุกหน่วยงานตรงมาที่อ าเภอพุทธมณฑล

ทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยความรว่มมือของแตล่ะหมู่ช่วยกันขับเคลื่อนกันขึน้มา เช่น หมู่ที่ 4 เชิญชวนหมู่ที่ 2 เข้า

ร่วมกิจกรรม และเชิญกันเข้ามามีส่วนร่วมกันเร่ือยๆ 

   5) การต่อยอดผลการวิจัยและความต่อเน่ืองของผลงาน/กิจกรรมเพ่ือความย่ังยืน 

   6) จุดเด่นของชุมชนต่างๆ คือ หล่อทองเหลือง, คัดแยกขยะ และส่วนใหญ่มีการท าเกษตรแบบ

อินทรย์ี  
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   7) ชุมชนมีความพร้อมในการให้หน่วยงานต่างๆ ลงพืน้ที่เพ่ือการจัดกิจกรรมและศึกษาข้อมูลต่างๆ 

แต่มีเงื่อนไขการเข้ามาจัดกิจกรรมต้องขอให้มาด าเนินการจัดกิจกรรมหรือส ารวจข้อมูลต่างๆ หลังจาก 9 

โมง เน่ืองจากคนในชุมชนสว่นใหญม่ีอาชีพเกษตรกร จึงต้องใช้เวลาในช่วงเช้าเข้าสวนและท านา 

3. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 3.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีดังต่อไปนี ้

- การขยายผลการพัฒนาจากพืน้ที่หน่ึงไปยังอีกพ้ืนที่หน่ึง 

- การจัดระบบบรหิารจัดการ/ การจัดระเบียบเพ่ือการพัฒนา 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการรวมกลุ่ม 

- การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ชุมชน โดยที่ชุมชนต้องสามารถใช้งานข้อมูลได้จริง โดยทุกคนมีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากการรวบรวมได้จริง 

- การคิดต่อยอดโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, กระบวนการคิด, กระบวนการใช้

ประโยชน์, กระบวนการต่อยอด/พัฒนา/การขยายผล 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้อง

พัฒนาสูส่ากล โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น ปลาทูตม้ย า (ผลติภัณฑ์ OTOP ต าบลจอมปลวก) และต้อง

พัฒนามตรฐาน อย. เช่น ไข่เค็มต้มย า  

- ผลิตภัณฑ์ของดอนมะโนรา เช่น ซุปไก่สกัด, น้ าตาลสด, เห็ดสามรส, ผลไม้กวน, ข้าวเกรียบปลาทู, 

ผ้าขาวม้า, ไข่เค็มซีอิ๋ว, ว่าวจุฬา 

- การพัฒนาตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดนัดชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือของต าบลกระดังงา, 

พัฒนาการอ าเภอ และวัด ซึ่งตลาดนัดชุมชนมีการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลติเองและสามารถขายได้ 

- ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ าบางน้อย มรภ.สวน

สุนันทา ซึ่งมีความต้องการในการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม โดยมีต้องการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ท้องถิ่น 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน ต าบล

จอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมคีวามตอ้งการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าที่

มากขึน้ได้ด้วยการออกแบบผลติภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ดว้ยตนเอง 

 - ศูนย์การเรยีนรู้ วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อม ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความต้องการในการการ

เตรียมความพร้อมส าหรับการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรย์ีในพืน้ที่ต าบลบางนางล่ี จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

4. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

4.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ต าบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี ้ 
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 4.1.1 ในพ้ืนที่ต าบลบ้านม่วงเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานที่ศักดิ์สทิธ์ิที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ คือ ค า

ชะโนด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเพ่ือบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา เป็นจ านวนมาก จึง

ท าให้เกิดปัญหาดังน้ี 

- พ้ืนที่ทางกายภาพของบรเิวณรอบข้างค าชะโนดน้ันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไมว่่าจะเป็นการจราจรติดขัด

, พ้ืนที่จอดรถมีจ ากัด, ร้านค้าในบรเิวณวัดศิริสุทโธไม่ค่อยสะอาดและไม่ได้มาตรฐาน  

- สภาพแวดล้อมภายในเกาะค าชะโนดค่อนข้างเสื่อมโทรมเน่ืองจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ต า

ชะโนดน้ันลม้เป็นจ านวนมาก และขยะที่ผู้คนทิง้ไว้ในเกาะค าชะโนดมจี านวนมาก ซึ่งเป็นจ าพวกธุปเทียน พาน

บายศรี และขยะพลาสติกต่างๆ ท าให้ปริมาณขยะมีการสะสมเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นดินของเกาะค าชะ

โนดไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลงิไหม้ได้งา่ย  

- อยากให้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของเกาะค าชะโนด โดยเปรียบเทียบ

ความสมบูรณ์ของต้นชะโนดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการปลูกใหม่โดยชาวบ้าน  และหาแนว

ทางการอนุรักษ์เกาะค าชะโนดให้ด ารงอยู่อยา่งอุดมสสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 

- ต้องการให้มีการศึกษาแนวทางการจัดการค าชะโนดทั้งระบบ เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่

ศรัทธาได้ โดยที่ไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลัง 

- ต้องการให้มมีัคคุเทศก์น้อยในการน าชมเกาะค าชะโนดทัง้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว  

 4.1.2 ความต้องการทางด้านการศึกษาของโรงเรยีนในพ้ืนที่ต าบลบ้านม่วง มีดังต่อไปนี ้

 - โรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบลูกเลอื-เนตรนารี เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัยในการเรียนและ

การใช้ชีวิต 

 - มีความตอ้งการให้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

ดังน้ี 1)การฝึกฝนทักษะดา้นการเรียนรู้ เช่น การฝึกฝนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ, การท่องบทอาขยาน, การ

ท่องสูตรคูณ, การฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ, การฝึกการวิจัย/การท าโครงงานในระดับนักเรียน 2) 

การฝึกฝนทักษะด้านการด ารงชีวิต เช่น การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/หน้าที่พลเมือง, การฝึกความ

กล้าแสดงออก, การฝึกอาชีพต่างๆ เพ่ือเป็นประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการศึกษา  

 4.1.3 ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านค าชะโนด 

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความต้องการในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกชุมชนค าชะโนดที่ซึ่งก าลัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางความเช่ือความศรัทธา 

  

 5. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง 

 5.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง ดังต่อไปนี ้ 

- เร่ืองของสุขภาวะของชาวเกาะหาดทรายด า โดยอยากให้มีการเข้าถึง และการให้ความรู้ดูแลสุขภาพ และ

สนับสนุนยารักษาโรค ทั้งของเด็กและของผู้สูงอายุ 
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- การศึกษาการพัฒนาเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับเด็กนักเรียน การท าฐานข้อมูลชุมชนไว้ จึงมีความต้องการการรวบรวมและทบทวนข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับชุมชนหาดทรายด าไว้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกาะหาดทรายด า 

- การศึกษาเสน้ทางการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบระยะสัน้ของเกาะหาดทรายด า 

- การท าบรรจุภัณฑ์ของผลผลิตที่อยู่ในหมู่บ้านเกาะหาดทรายด า 

- การสง่เสริมอาชีพของชาวบ้านเกาะหาดทรายด าให้มรีายได้ที่เพ่ิมขึ้น และสามารถด ารงชีพอยู่ได้ 

- การปรับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาระนอง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการบ าบัดรักษาโรคด้วย

ธรรมชาติ โดยใช้น้ าแรแ่ละสมุนไพร และสามารถออกก าลังกายได้ในสถานที่เดยีว 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานพม่า เด็กต่างชาติ (พม่า) ให้ดขีึน้ 

- การศึกษาศักยภาพการค้าขายบริเวณชายแดนภาคใต้ 

- การศึกษาเสน้ทางการท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ในพืน้ที่ที่เช่ือมตอ่กับประเทศพม่า 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวชิาการ 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี  

ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

  

  
หัวหนา้ส านักงาน 

  

  

1.งานบรกิารการศึกษา 

1.1 งานบรหิารงานทั่วไป 

1.2 หลักสตูรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒปิรญิญาเอก 

  

  
2. งานคลังและพัสด ุ

2.1 การเงิน 

งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสด ุ

 

  

1.งานบรหิารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพนัธ์ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่สังคม 

1.5 U-Ranking 

1.6 สถาบันวิจัยธุรกิจซัพ

พลายเชน  

  

อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏบิัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศกึษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศกึษา 

1.2 บรหิารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

 
 2. งานบรกิารวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการบรกิารวิชาการ ให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี (ปี2559-2560)      

 ปีงบประมาณ 2559 มีผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การบรกิารวิชาการแกส่ังคม  

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 2560 มีผลการด าเนนิงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การบรกิารวิชาการแกส่ังคม  

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการบรกิารวิชาการ 

     วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สรุปผลการด าเนนิงานการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

ย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ.2559-2560) พบว่า ผลการด าเนนิการในปีงบประมาณ 2559-2560 บรรลุ

เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ สมศ.ในทุกตัวบ่งช้ี และมีผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 5 คะแนนเต็ม  

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจสิติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมืออาชีพ 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชนสูก่ารพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครอืข่าย 

4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  
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2) พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ให้เกิดทักษะดา้นการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบรหิารไปสู่กจิกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการด้านการบริการวชิาการ 
 

2.1 นโยบายดา้นการบรกิารวิชาการ 

1. มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่ต้องการบริการวิชาการ  

2. มีระบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บรกิารวิชาการที่ชัดเจน 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตามประเมินสัมฤทธิผลการด าเนินการตามแผนไปพิจารณา 

ปรับปรุง บูรณาการเช่ือมโยงเข้ากับภารกิจอื่น ๆ 

4. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการระยะสั้น ระยะ

ปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ ๆ เพ่ือให้มีความหลากหลายและสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก 

5. การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและทิศทาง ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการน าไปสู่

การปฏิบัต ิเพ่ือให้สอดคล้องเศรษฐกิจชุมชนสูค่วามพอเพียงอย่างย่ังยืน 

6. เช่ือมโยงบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพ่ือชุมชน และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยความรว่มมือจากชุมชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

7. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บรกิารวิชาการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 

ทักษะ ประสบการณใ์ห้กับคณาจารย์ 

8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและน ามาใช้

วางแผนในการบรกิารวิชาการต่อไป 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ 

1.  เพ่ือให้ผู้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนไดรั้บประโยชน์สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และความต้องการของชุมชน 

2.  เพ่ือน าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บรกิารวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอน

หรือการวิจัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
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 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

   วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแกส่ังคม 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการบรกิารวิชาการ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลา 

1 แตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3 กรกฏาคม 2560 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3-11 กรกฏาคม 

2560 

3 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 สง่ให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบ และแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

11 กรกฏาคม-15 

สงิหาคม 2560 

4 จัดส่ง (รา่ง) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ให้ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนเพ่ือ

ตรวจสอบ 

15 สงิหาคม 2560 

5 เสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ต่อคณะกรรมการบรหิารงานวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา 

30 สงิหาคม – 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

8-30 กันยายน 2560 

7 เผยแพร่แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

1 ตุลาคม 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ ≥ 70 

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน าองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการ

ใหบ้ริการวชิาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวจิัย 
ร้อยละ 70 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวชิาการ 
 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 

กจิกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 

งบประม

าณ 
ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

1. โครงการ

เพ่ิมจ านวน

องค์ความรู้

ในแหลง่

เรียนรู้ 

1.เพ่ือพัฒนาฐานความรูแ้ละเผยแพร่

แหลง่เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการ

ดา้นโลจิสติกส์ ให้กับอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทัว่ไป 

2.เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับกับ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.จ านวน

ฐานความรู/้องค์

ความรูท้ี่เพ่ิมขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ 

90  

 

1 

100 

 

1 

100  

 

1 

100 

 

1 

 

100  

 

1 

ชุมชน,

ภาครัฐ,ภา

คเอกชน 

ต.ค-ก.ย 150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการขยายศูนย์การเรยีนรู้สู่ชุมชน 

1. กิจกรรม

การขยาย

ศูนย์การ

เรียนรู้สู่

ชุมชน 

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับ

กลุ่มอุสาหกรรมได้เรยีนรู้โลจิสติกส์

เบือ้งต้น 

2.เพ่ือน าความรู้ในมหาวิทยาลัยไป

ถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัตจิริงใน

โรงงานอุสาหกรรม 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโ 

ครงการ 

90  

 

4.31 

100 

 

4.51 

100  

 

4.71 

100 

 

5 

100  

 

5 

ชุมชน,

ภาครัฐ,ภา

คเอกชน 

ต.ค-ก.ย      150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 
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กจิกรรม/

โครงการ 
วัตถุประสงค์โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 

งบประม

าณ 
ผู้รับผดิชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. กิจกรรมจัด

อบรมและ

สัมมนาเชิง

วิชาการ  

1.เพ่ือพัฒนาบุคลกรให้เกิดการเรียนรู้ 

และสามารถน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.ร้อยละของการ

น าไปใช้ประโยชน์ 

90  

 

4.31 

 

90 

100 

 

4.51 

 

90 

100  

 

4.71 

 

90 

100 

 

5 

 

90 

100  

 

5 

 

90 

ชุมชน,

ภาครัฐ,ภา

คเอกชน 

ต.ค-ก.ย 150,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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2.5.2  แผนปฏบิัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรยีนรู้ 

1 โครงการเพ่ิม

จ านวนองค์

ความรูใ้นแหลง่

เรียนรู้ 

1.เพ่ือพัฒนาฐานความรูแ้ละ

เผยแพร่แหลง่เรียนรู้ศูนย์การ

เรียนรู้ปฏิบัติการดา้นโลจิสติกส์ 

ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที ่นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป 

2.เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับกับ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป 

 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.จ านวนฐานความรู/้

องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วิชาการ 

100 

 

1 

ชุมชน,

ภาครัฐ,ภา

คเอกชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000 รองคณบดฝี่าย

วิจัยและพัฒนา 

โครงการขยายศูนย์การเรยีนรู้สู่ชุมชน 

1 กิจกรรมการ

ขยายศูนย์การ

เรียนรู้สู่ชุมชน 

1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้

ให้กับกลุ่มอุสาหกรรมได้เรยีนรู้โล

จิสติกส์เบือ้งต้น 

2.เพ่ือน าความรู้ในมหาวิทยาลัยไป

ถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัตจิริงใน

โรงงานอุสาหกรรม 

 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2.ระดับความรูค้วาม

เข้าใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

100 

 

4.51 

ชุมชน,

ภาครัฐ,ภา

คเอกชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000 รองคณบดฝี่าย

วิจัยและพัฒนา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

1 การให้

ความรูค้วาม

เข้าใจ

เกี่ยวกับ

กฏหมาย

จราจร 

1) เพ่ือสร้างจติส านึกและความ

รับผิดชอบตอ่สังคมให้กับนักเรียน 

2) เพ่ือให้นักเรยีนสามารถน าความรู้ที่

ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์จัตตุรงค์ 

เพลนิหัด  

2 การ

ให้บรกิาร

และให้

ความรูด้า้น

ความ

ปลอดภัย

เกี่ยวกับ

กฎหมาย

จราจร

เบือ้งต้นแก่

นักศึกษาและ

ชุมชน 

1) เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนเข้าใจระเบียบ และกฎหมาย

จราจรที่ถูกต้องในการใช้ยานพาหนะ 

2) เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชน ปฏิบัตตินได้อยา่งถูกต้อง

ตามกฎจราจรในชีวิตประจ าวัน 

3) เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดอุบัตเิหตุ

ในการใช้ยานพาหนะของนักศึกษา 

บุคลากร และประชาชนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 ผศ.คมสัน โสมณ

วัตร  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3 กฎหมาย

การจราจรใน

การด ารงชีวิต 

1) ให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎจราจรและการ

ใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนสามารถน าไปปฏิบัตขิณะใช้รถ

ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

2) ปลูกจติส านึกความปลอดภัยทาง

ถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับ

เด็กและเยาวชน 

3) เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้

แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิง

และความสนุกสนานในการเข้าร่วม

กิจกรรมสง่เสริมความรูเ้กี่ยวกับการใช้

รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 อาจารย์สุรพงศ์ 

อินทรภักดิ์  

4 จักรยานยนต์

ขับขี่

ปลอดภัย 

1) ให้ความรูเ้กี่ยวกับการขับขี่

จักรยานยนต์ที่ถูกต้อง เพ่ือให้เด็กและ

เยาวชนสามารถน าไปปฏิบัตขิณะใช้รถ

ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

2) ปลูกฝังให้ผู้ขับขี่และผู้ซอ้นท้าย มี

จิตส านึกความปลอดภัย ในการสวมใส่

หมวกกันน็อคที่ถูกต้อง และได้

มาตรฐาน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์ศรายุทธ 

ขวัญเมือง  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3) ให้ผู้ขับขี่รู้และเข้าใจ พรบ.จราจร

ทางบก ตลอดจนกฎหมายจราจร และ

การประพฤติปฏิบัติให้เคารพกฎจราจร 

อย่างเคร่งครัด 

5 โครงการ

บรกิาร

วิชาการสู่

ชุมชน การ

ขับขี่อยา่ง

ปลอดภัย 

1) เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนให้นักเรียน

ได้เห็นถึงความส าคัญของการขับขี่

อย่างปลอดภัย 

2) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการขับขี่อยา่ง

ถูกต้องและปลอดภัยแก่นักเรยีน 

3) เพ่ือให้เกิดโครงการที่ช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งและลดการเกิดอุบัตเิหตุ

ให้กับนักเรียนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

อุดรธานี 

ในอนาคต 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 อาจารย์ศศิฉาย 

พิมพ์ 

6 กิจกรรม ๕ส. 

เพ่ือลดความ

สูญเปลา่ใน

กระบวนการโ

ลจสิติกส์ 

2561 

1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ประกอบการ 

ชุมชน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม

สามารถเข้าใจกิจกรรม 5ส. เพ่ือก าจัด

ความสูญเปลา่ในกระบวนการโลจิ

สติกส์ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ            

2) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน า

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 1. อาจารย์วรา

ภรณ์ สารอินมูล 

(100.00%) 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ความรูท้ี่ไดจ้ากการฝึกอบรมไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัตงิานในหน่วยงานของตน 

7 โครงการ

อบรมการขับ

ขี่ปลอดภัย

เพ่ือการลด

อุบัตเิหตุ 

1) ให้ความรูเ้กี่ยวกับการขับขี่รถยนต์

และรถบรรทุกที่ถูกต้อง เพ่ือให้

สามารถน าไปปฏิบัตขิณะใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัย 

2) ปลูกฝังให้ผู้ขับขี่  มีจติส านึกความ

ปลอดภัย 

3) ให้ผู้ขับขี่รู้และเข้าใจ พรบ.จราจร

ทางบก ตลอดจนกฎหมายจราจร และ

การประพฤติปฏิบัติให้เคารพกฎจราจร 

อย่างเคร่งครัด 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000.00 อาจารย์ศุภมิตร 

ศรีสวัสด์ิ  

8 อบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร

เพ่ิมระดับ

ความ

ปลอดภัยใน

การใช้รถใช้

1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกฎหมายและ

ระเบียบที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน 

2) เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้เรื่อง

กฎหมายและระเบียบที่ถูกต้องในการ

ใช้รถใช้ถนนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน            

3) เพ่ือลดอุบัตเิหตุที่จะเกิดกับ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

25,000.00 อาจารย์ปิยะอร 

ศรีวรรณ  



20 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ถนน นักศึกษาที่เป็นกลุม่เป้าหมาย 

9 โครงการ

อาสาฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศ

ชายฝั่ง คืน

ความอุดม

สมบูรณ์ให้

ธรรมชาติ 

1) เพ่ือให้บุคคลทั่วไป/นักเรียน/

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึง

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ของบรเิวณชายฝั่งทะเล ของจังหวัด

ชลบุรี และมคีวามตระหนักถงึการที่จะ

ช่วยกันฟ้ืนฟู ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

บรเิวณชายฝั่งทะเลให้ดีขึ้น 

2) เพ่ือเป็นเวทีเปิดโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประเด็น

ในเร่ืองของการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล 

3) เพ่ือให้บุคคลทั่วไป/นักเรียน/

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้

และท าความเข้าใจถึงวิธกีารปลูก

ปะการังและวิธีการดูแลรักษาระบบ

นิเวศชายฝั่ง 

4) เพ่ือให้บุคคลทั่วไป/นักเรียน/

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์จุรีย์รัตน์  

สมบูรณ์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีสว่น

ร่วมในการช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศบรเิวณ

ชายฝั่งทะเล 

10 การบรหิาร

จัดการขยะ

และของ

เหลอืใช้เพื่อ

สร้างระบบ

นิเวศอย่าง

ย่ังยืน 

1. เพ่ือสร้างความรว่มมือดา้น

สิ่งแวดล้อมให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

2. เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศน์ในธรรมชาติ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก

ถึงความส าคัญของป่าไม้และระบบ

นิเวศน์ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ธนวัฒน์ 

วิเศษสนิธุ  

11 โครงการ

สิ่งแวดล้อม 

(แพแปลงผัก

สวนครัวลอย

น้ า) 

1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

วิธีการสร้างรายได้ 

2) เพ่ือให้ชุมชนผลักดันเป็นแหลง่

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอนาคต 

3) เพ่ือแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. ชัย

ฤทธิ์ ทองรอด  

12 กาจัดการ

ขยะรีไซเคิล

ดว้ยระบบโล

จิสติกส์ 

1) เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการกับขยะ

รีไซเคิลในชุมชนได้อยา่งถูกต้อง 

ปลอดภัย 

2) เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมและ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์วรรณี 

สุทธใจด ี 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

สุขอนามัยที่ดี 

3) เพ่ือให้ชุมชนเกิดรายได้จากการ

จัดการขยะรีไซเคิล 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ชุมชน 

13 คืนผืนป่าให้

ธรรมชาติ 

คืนวิธีชีวิตสู่

ชุมชน 

1) ฟ้ืนฟูสภาพป่าให้มีความอุดม

สมบูรณ์กลับคืนมาสูธ่รรมชาติ 

2) เพ่ือให้ชุมชนมีวิถชีีวิตที่สมบูรณ์ 

ต้ังอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตที่อยู่

ใกลแ้หลง่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน

ในการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4) เพ่ือใช้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ

ธรรมชาติที่เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนิน

ชีวิตของชุมชน 

5) เพ่ือสร้างการเรียนรู้ และเสริมความ

เข้าใจให้หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร

เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็น

ความส าคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วม

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์มาธุสร 

แข็งขัน  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

สนับสนุนในกิจกรรมการท า CSR กับ

องค์กรหรือหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ 

6) เพ่ือหาองค์กรและชุมชนต้นแบบ ที่

จะน าไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา

ชุมชน และการท า CSR  

14 การพัฒนา

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

เพ่ืองาน

ท่องเที่ยว:

จังหวัด

นครปฐม 

 

English Skills 

for Tourism: 

Nakhon 

Pathom 

1) เพ่ือให้นักเรยีนมีความรูด้า้น

ภาษาอังกฤษในงานท่องเที่ยว 

2) เพ่ือให้นักเรยีนน าความรู้ที่ไดรั้บ ไป

ใช้ในการศึกษาได้ 

3) เพ่ือให้นักเรยีนสามารถเสนอข้อมูล

ของการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้กับ

นักท่องเที่ยวได้ 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์วิริยา 

บุญมาเลศิ  

15 การให้

ความรูแ้ละ

1)  เพ่ือสร้างเสริมทักษะการท างาน 

การด ารงชีพ และทักษะชีวิต ในการฝึก

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์สุดารัตน์ 

พิมลรัตนกานต์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

การฝึกปฎิบัติ

การออกแบบ

แพคเกจจิง้

ผลติภัณฑ์

เพ่ือการ

ประกอบ

อาชีพ 

ปฎิบัตกิารออกแบบแพคเกจจิง้เพ่ือ

ประกอบอาชีพ 

2)  เพ่ือลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ให้กับ

นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 

(มัธยมศึกษาปีที่ 2) โรงเรียนมัธยม

ปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต

ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 

3)  เพ่ือให้นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น 

(มัธยมศึกษาปีที่ 2)   โรงเรียนมัธยม

ปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต

ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ รู้จักการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

16 คนสร้างงาน 

งานสร้างเงิน 

(ผลติอาหาร

ว่าง แซนวิส) 

1) เพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ

สง่เสริมธุรกิจของนักเรยีนในโรงเรียน

มัธยมปุรณาวาส   แขวงศาลา

ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร    เพ่ือการประกอบ

อาชีพ&คนสร้างงาน งานสร้างเงิน 

(ผลติอาหารว่าง แซนวิส)  เป็นแหลง่

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์อนุช นาม

ภิญโญ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

เรียนรู้หลัก  

2) เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการเขียนแผน

ธุรกิจแบบพ้ืนฐาน ของนักเรยีน

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส   แขวงศาลา

ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร 

3) เพ่ือให้นักเรยีนรู้จักคุณค่าของเวลา

โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

เกิดความภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

การหารายได้ให้กับครอบครัว 

17 โครงการเพ่ิม

เวลารู้ “โลจิ

สติกส์และโซ่

อุปทานธุรกิจ

ไกลตั้ว 

1)  เพ่ือสร้างเสริมทักษะการท างาน 

การเรียนรู้ และทักษะชวีิต ในการ

เรียนรู้เรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ธุรกิจไกล้ตัว เพ่ือให้สามารถวางแผน 

การศึกษาต่อ และการท างานได้ใน

อนาคต 

2)  เพ่ือลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ให้กับ

นักเรยีนมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม

ปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต

ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ปิยมาส 

กล้าแข็ง  



26 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3)  เพ่ือให้นักเรยีนมัธยมศึกษา  

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส แขวงศาลา

ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จังหวัด

กรุงเทพฯ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

18 ลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้

ดว้ย

กระบวนการ

สอน Active 

Learning 

แบบ CBL 

1) เพ่ือบริการความรูว้ิชาการแกส่ังคม 

ให้อาจารย์ในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมได้น า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

2) เพ่ือบูรณาการร่วมกับการเรยีนการ

สอนรายวิชา นักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์ ดร. ณัฎ

ภัทรศญา เศรษฐ

โชติสมบัต ิ 

19 ช่ือโครงการ

(ภาษาไทย) : 

อบรมการ

วางแผน

ธุรกิจเพ่ือ

การประกอบ

อาชีพและ

การสง่เสริม

1) เพ่ือพัฒนาการเรียนวิชาการจัดการ

ธุรกิจค้าปลกีเบือ้งต้น  โดยสง่เสริมให้

นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์

จริง โดยให้เยาวชนในสถานศึกษา  

ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม เป็นแหลง่เรียนรู้หลัก 

2)  เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนการ

เรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุม่อาชีพ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ธันย์ 

ชัยทร  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

อาชีพเพ่ือ

การมีรายได้

ของ 

ประชาชน 

ต าบลบาง

ระก า อ าเภอ

บางเลน 

จังหวัด

นครปฐม 

(การพับ

เหรียญบุญ) 

 

 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 

3) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่

สนิค้า OTOP 

20 อบรมการ

วางแผน

ธุรกิจเพ่ือ

การประกอบ

อาชีพและ

การสง่เสริม

อาชีพเพ่ือ

1) เพ่ือพัฒนาการเรียนวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ระหว่างประเทศ     โดยสง่เสริมให้

นักศึกษาไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์

จริง โดยให้เยาวชนในสถานศึกษา  

ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม เป็นแหลง่เรียนรู้หลัก 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 ผศ.ดร. ปรชีา 

วรารัตน์ไชย  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

การมีรายได้

ของ 

ประชาชน 

ต าบลบาง

ระก า อ าเภอ

บางเลน 

จังหวัด

นครปฐม 

(การ

แตง่หน้า) 

2) เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนการ

เรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุม่อาชีพ 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม 

 

21 ค้าค้าขาย

ขาย BY SELF 

(สร้างเพจ

ออนไลน์ขาย

สนิค้าและ

บรกิาร) 

1) เพ่ือให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ

สง่เสริมธุรกิจของนักเรยีนในโรงเรียน

มัธยมปุรณาวาส   เพ่ือการประกอบ

อาชีพ& ค้าค้าขายขาย BY 

SELF&ldquo;  (สร้างเพจออนไลน์ขาย

สนิค้าและบริการ) เป็นแหลง่เรียนรู้

หลัก  

2) เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการเขียนแผน

ธุรกิจแบบพ้ืนฐาน ของนักเรยีน

โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส    

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์กติติอ า

พล สุดประเสริฐ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3) เพ่ือให้นักเรยีนรู้จักคุณค่าของเวลา

โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

เกิดความภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

การหารายได้ให้กับครอบครัว 

 

22 การพัฒนา

ทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือธุรกิจ 

ปีงบประมา

ณ2561 

1) เพ่ือบริการวิชาการในการเสริม

ความรูภ้าษา 

อังกฤษเพ่ือธุรกิจแกชุ่มชน 

2) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน

รายวิชาภาษา 

อังกฤษเพ่ือธุรกิจ และการบรกิาร

วิชาการการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

 3) เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนน า

ความรูท้ี่ไดรั้บไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรยีนภาษาอังกฤษ 

5) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมดา้นวินัย สามัคคี มีน้ าใจและ

การท างานเป็นทีม 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000.00 อาจารย์สราวุธ 

พุฒนวล  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

23 การแปรรูป

ผลติผลทาง

การเกษตร 

1) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้เกษตร ชุมชน 

นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม

สามารถเข้าใจการแปรรูปผลติผลทาง

การเกษตร จะช่วยป้องกันการลน้

ตลาดของผลติผลสด การเพ่ิมมูลค่า

ของผลติผลทางการเกษตร 

2) เพ่ือให้เกิดการสร้างรายได ้เพ่ิม

ความยั่งยืนในชุมชน นักเรยีน นักศึกษา 

สามารถหารายได้เสริมได ้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตน 

 - ร้อยละด้านความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์อัญชลี  

หิรัญแพทย ์ 

24 อบรมการขับ

ขี่ปลอดภัย 

1) เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับ

นักศึกษาและประชาชนในเร่ืองการขับขี่

ที่ปลอดภัย 

2) เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3) เพ่ือให้นักศึกษาและประชาชนน า

ความรูท้ี่ไดรั้บไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์สุวัฒน์ 

นวลขาว  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

25 โครงการ

ปฏิวัติระบบ

จัดซือ้พิชิต

ก าไรสู่

ความส าเร็จ

ดว้ย...

Procurement 

ไทยแลนด ์

4.0 

1) เพ่ือการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการ

ปฏิวัติระบบจัดซือ้พิชิตก าไรสู่

ความส าเร็จดว้ย...Procurement ไทย

แลนด ์4.0 

2)เพ่ือการให้ความรู้ด้านกระบวนการ

บรหิารการจัดซือ้จัดจ้างไดต้าม

มาตรฐาน          

3) เพ่ือให้กจิการมีก าไร มีต้นทุนในการ

จัดซือ้ต่ าวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอ 

4) เพ่ือการหลกีเหลี่ยงการเสยีหาย 

และความลา้สมัยของวัตถุดิบตรงตาม

ความตอ้งการของลูกค้า 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ดวงใจ 

จันทรด์าแสง  

26 อบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร

เพ่ิมทักษะ

ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม

เข้าสูก่าร

ท างานดา้น

ธุรกิจ

1). เพ่ือสง่เสริมให้ ครู อาจารย์ มีทักษะ

การสอน และสามารถกระตุ้นให้

นักเรยีนสามารถคิดวิเคราะห์ด้วย

หลักการและเหตุผลได้ 

2). เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น 

เรียนรู้เป็น สามารถจ าแนก ให้เหตุผล 

จับประเด็นเช่ือมโยงความสัมพันธ์เป็น 

3). เพ่ือให้นักเรยีนสามารถตัดสินใจ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

25,000.00 อาจารย์ศิริอร สน

องค์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

พาณิชยนาวี และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จากข้อมูลที่

ได้รับการพินิจพิจารณา 

27 การสอนแบบ

คิดวิเคราะห์

ที่ส่งผลต่อ

ผลการเรียนรู้

ของผู้เรยีน 

กรณีศึกษา 

ครูอาจารย์ 

โรงเรียน

รัตนโกสนิทร์

บวรนิเวศ

ศาลายา ใน

พระสังฆรา

ชูปถัมภ์ 

1). เพ่ือสง่เสริมให้ ครู อาจารย์ มีทักษะ

การสอน และสามารถกระตุ้นให้

นักเรยีนสามารถคิดวิเคราะห์ด้วย

หลกัการและเหตุผลได้ 

2). เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็น 

เรียนรู้เป็น สามารถจ าแนก ให้เหตุผล 

จับประเด็นเช่ือมโยงความสัมพันธ์เป็น 

3). เพ่ือให้นักเรยีนสามารถตัดสินใจ

และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จากข้อมูลที่

ได้รับการพินิจพิจารณา 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. ชิต

พงษ์ อัยสานนท์  

28 โครงการ

อบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร

การใช้สถิติ

เพ่ือการวิจัย 

1)  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 

ความเข้าใจในการใช้สถิติเพื่อการท า

วิจัยและการน าเทคนิควิธีการไปใช้ใน

การท าวิจัยอย่างมีประสทิธิภาพ 

2)  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์วราภรณ์ 

วิมุกตะลพ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได้

อย่างถูกต้อง 

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

29 โครงการ

อบรมการ

ปรับตัวให้เข้า

กับสังคม

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน 

1) เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคม AEC 

อย่างดีเลศิ 

2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาในการ

ปรับตัวในสังคม AEC ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

25,000.00 อาจารย์วิศวะ อุ

นยะวงษ์  

30 โครงการ

เสริมทักษะ

การคิด 

วิเคราะห์ 

และพัฒนา

ชุมชน 

1) เพ่ือสง่เสริมให้นักศึกษา และ

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน

โครงสร้างของระบบโลจิสติกส์ 

2) เพ่ือสง่เสริมให้นักศึกษา และ

ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง และสังคมดว้ยการคิดและ

วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

3) เพ่ือสง่เสริมให้เกิดชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดและ

ประสบการณใ์นการพัฒนาชุมชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์วทัญญู ชู

ภักตร์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

31 การอบรม

การบรหิาร

สนิค้าคงคลัง

โดยใช้เอก

เซล 

1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการบรหิาร

สนิค้าคงคลัง 

2) เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดม้า

ประยุกต์ใช้โดยระบบเอกเซล 

3) เพ่ือให้นักศึกษาไดม้ีการวิเคราะห์

และประเมินการวางแผนสนิค้าคงคลัง

โดยใช้เอกเซล 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. ฉัตร

รัตน์ โหตระไวศ

ยะ  

32 การแข่งขัน

โต้วาที

วิชาการ

สาขาโลจิ

สติกส์ ระดับ

มัธยมศึกษา 

อ.บางเลน จ.

นครปฐม  

1) เพ่ือสง่เสริมทักษะกระบวนการคิด 

วิเคราะห ์ให้กับนักศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการแข่งขัน

การโต้วาที 

2) เพ่ือพัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียนสู่

การเรียนรู้ตามนโยบาย &ldquo;ลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้&rdquo; 

3) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการสาขาโลจิสติกส์ของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์จุฬาพร 

พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

33 ครบเครื่อง

เร่ืองน าเข้า-

สง่ออก อย่าง

มืออาชีพ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้

ศาสตร์และศิลปดา้นเอกสารในธุรกิจ

พาณิชยนาวีสมัยใหม่ 

2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มโีอกาส

แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น และ

ประสบการณร์ะหว่างกัน 

3) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ช่ือเสยีง

ของวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลาย

เชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

25,000.00 อาจารย์สุนทร ี

พุฒิวร  

34 หลักการคิด

วิเคราะห์เพื่อ

การตัดสนิใจ 

1) เพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญ

ในการคิดใครค่รวญอยา่งละเอียด

รอบคอบในเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างมี

เหตุผล 

2) เพ่ือให้เกิดการคิดที่เริ่มต้นจาก

สถานการณ์ที่มีความยุ่งยาก และ

สิ้นสุดดว้ยสถานการณ์ที่มีความชัดเจน 

พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

เช่ือหรือสรุป 

3) เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

สมเหตุสมผล อยู่บนฐานของตรรกะ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ล าไผ่ 

ตระกูลสันติ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

และความน่าจะเป็นอยา่งมีหลักเกณฑ์ 

35 โครงการ

อบรมการ

ให้บรกิาร

ระบบขนสง่

โดยใช้ระบบ 

GPS System 

 

 

1. เพ่ือสนับสนุนและสง่เสริมการ

พัฒนาระบบขนสง่โดยใช้ระบบ GPS 

System ในระดับนักศึกษา รวมถึง

บุคลากรผู้เข้าร่วม 

2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียน 

สร้างกจิกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรูค้วามสามารถในดา้นระบบ

ขนสง่โดยใช้ระบบ GPS System 

สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ปนัดดา 

สาระพิทักษ์  

36 โครงการ

เทคนิคการ

ท าวิจัย

ส าหรับ

นักศึกษา

ระดับอุดมศึก

ษา 

1) เพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู ้ความ

เข้าใจ และสามารถก าหนดประเด็น

ปัญหาเพ่ือการวิจัยได้ 

2) เพ่ือพัฒนานักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้

สามารถก าหนดค าถามการวิจัย หัวข้อ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. 

เบญจพนธ์ มีเงิน  



37 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

เร่ืองการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก าหนดตัว

แปร และกรอบแนวความคิดใช้กับ

งานวิจัยได้ 

3) เพ่ือพัฒนานักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้

สามารถออกแบบการวิจัย ออกแบบ

เครื่องมือ และเลอืกใช้สถิติ และเทคนิค

วิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยได้ 

37 อบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร

การใช้

ภาษาอังกฤษ

เชิงธุรกิจ 

1)  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 

ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเชิง

ธุรกิจเพ่ือตดิต่อธุรกิจการค้าหรือการ

ติดต่อ ประสานงานดา้นอื่น ๆ ไมว่่าจะ

เป็นภายในประเทศหรือระดับนานาชาติ 

2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

เสริมสร้างทัศนคตทิี่ดี และมีความ

มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ปฏิบัตงิานให้บรรลุผล 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

25,000.00 อาจารย์อธิรัตน์ 

อินทจร  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

38 การเผยแพร่

ความรู้

ดา้นโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชนแก่

ประชาชน

ทั่วไปทาง

สถานี

วิทยุกระจายเ

สยีง 

1) เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ที่รับฟัง

วิทยุกระจายเสยีง FM 104.75 มี

ความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองการ

จัดการโลจสิ 

ติกส์และซัพพลายเชน 

2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจหลัก

คิดและวิธกีารถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ชุมชนโดยใช้ประสบการณ์ การเรียนรู้ 

(Learning Experience) 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์รณรงค์ 

มั่นสาย  

39 อบรมการ

จัดการบัญชี

ต้นทุนธุรกิจ

ร้านอาหาร

โดยใช้

โปรแกรมเอก

เซล 

1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการบรหิาร

บัญชีต้นทุนสินค้าในร้านอาหาร 

2) เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดม้า

ประยุกต์ใช้โดยระบบเอกเซล 

3) เพ่ือให้นักศึกษาไดม้ีการวิเคราะห์

และประเมินการวางแผนต้นทุนสินค้า 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

25,000.00 อาจารย์ชณิชา 

หมอยาดี  

40  โครงการส

เน๊ค สเน๊ค 

1). เพ่ือให้ผู้นักเรยีนมีความรูค้วาม

เข้าใจดา้นทักษะการฟัง -พูด

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ณัฐกันต์ 

รู้ท านอง  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ฟิช ฟิช 

ภาษาอังกฤษ

ง่ายนิดเดยีว 

ภาษาอังกฤษไดอ้ย่างถูกต้อง 

2) เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการพัฒนา

ภาษาอังกฤษแก่นักเรยีน 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

41 โครงการ

พัฒนา การ

วิเคราะห ์

และการ

สังเคราะห์

ของเด็กไทย

เพ่ือ

แก้ปัญหา 

และการ

ปรับตัว 

1).เพ่ือสร้างเสริมทักษะการท างาน การ

คิด การวิเคราะห์ และการ  สังเคราะห์

ของเด็กไทยเพ่ือแก้ปัญหา 

2).เพ่ือลดเวลาเรียน เพ่ิมความรู ้ให้กับ

นักเรยีนมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมปุ

รุณาวาส แขวงศาลาธรรสพน์ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

3).เพ่ือให้นักเรยีนมัธยมศึกษา โรงเรียน

ปุรุณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต

ทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. 

พิเชษฐ ตรีไวย  

42 การสง่เสริม

อาชีพเพ่ือ

การมีรายได้

ของ

ประชาชน 

1) เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการประกอบ

อาชีพในชุมชน     

2) เพ่ือให้ความรู้ด้านสถิติธุรกิจให้กับ

ประชาชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์พรเกียรติ 

ภักดีวงศ์เทพ  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

43 โลจิสติกส์สี

เขียว 

1)  เพ่ือสร้างความรว่มมือจิตส านึก

ดา้นสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรยีน 

นักศึกษา และภาคอุตสาหกรรมทั่วไป 

2)  เพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้และศึกษา

เกี่ยวกับการบรหิารจัดการโลจิสติกส์สี

เขียว และการเรียนรู้ในการป้องกันการ

จัดการมลพิษที่เกิดจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ ดร. 

ทมน ีสุขใส  

 

44 ปลูกต้นกล้า

สร้าง

เครอืข่ายสี

เขียว 

1) เพ่ือสร้างความรว่มมือดา้น

สิ่งแวดล้อมให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

2) เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศน์ในธรรมชาติ 

3) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก

ถึงความส าคัญของป่าไม้และระบบ

นิเวศน์ 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์ไกรวิทย ์

สนิธุค ามูล  

45 โครงการ

ฟ้ืนฟูระบบ

1) เพ่ือน าคณาจารย์ นักวิชาการ 

บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ไปด าเนินการ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

95 

95 

ครู 

นักเรียน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์วราเทพ 

จันทพันธ์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

นิเวศป่าใน

เขตพ้ืนที่ภู

ฝอยลม 

จังหวัด

อุดรธานี 

จัดกิจกรรมโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ป่าในเขตพ้ืนที่ภูฝอยลม จังหวัด

อุดรธานี 

2) เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ 

นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ได้มสีว่นร่วมกับ

หน่วยงานวนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม 

ช่วยกันฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าให้คงความ

อุดม สมบูรณ ์และย่ังยืนต่อไปใน

อนาคต 

3) เพ่ือบูรณาการงานบรกิารวิชาการ

กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

CLS2101 การจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

46 การสง่เสริม

อาชีพเพ่ือ

การมีรายได้

ของ

ประชาชน ใน

จังหวัด

1) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการนวด

เพ่ือสุขภาพให้ผู้ที่สนใจ 

2) เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าความรู้ที่

ได้ไปสร้างอาชีพ 

3) เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการ

สง่เสริมและพัฒนาธุรกิจนวดแผนไทย

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

35,000.00 อาจารย์บุณยาพร 

ภู่ทอง  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

นครปฐม 

(การนวดเพ่ือ

สุขภาพ) 

Career 

promotion for 

people's 

income in 

Nakhon 

Pathom 

Province 

(Healthy 

massage) 

ในจังหวัดนครปฐม 

47 การอบรม

และสาธติ

การ

ประยุกต์ใช้

ไมโครคอนโท

รลเลอร ์

Arduino ใน

การควบคุม

1) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 

2) เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าความรู้ที่

ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร 

3) เพ่ือศึกษาเป็นแนวทางในการ

สง่เสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์ธนะสาร 

พานิชยากรณ์  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

สภาพแวดล้อ

มทาง

ธรรมชาติ

เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

48 อบรมการใช้

งาน

แอพพลเิคชั่น

ดา้นโซเชียล

มีเดียส าหรับ

ผู้เริ่มต้นใช้

งาน 

1) เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนได้มสีว่นร่วม

และสร้างความรูจ้ักกับศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมไดม้ีความรู้

ความเข้าใจในการใช้งานแอพพลเิคลั่น

ดา้นสื่อสังคมออนไลน์ 

3) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมไดแ้ก้ไข

ปัญหาเบือ้งต้นในการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือได้ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

30,000.00 อาจารย์ภิรายุ 

แสนบุดดา  

49 โครงการ

อบรมการ

สร้างความ

รับรูใ้น

เร่ืองโลจิ

1) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์

ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

2) เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวน

ยางพารามีความสนใจในเร่ืองโลจิ

สติกส์ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

50,000.00 อาจารย์พร

พรรณา เลา่

ประวัตชัิย 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าห

มาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

สติกส์ส าหรับ

เกษตรกร

ชาวสวน

ยางพารา จ.

ระนอง 

3) เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา

สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการเข้า

อบรมไปใช้ในการพัฒนาต่อไปใน

อนาคตได้ 

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

50 โครงการ

อบรมเชงิ

ปฏิบัตกิาร

พัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อ

การสง่ออก

สนิค้า OTOP 

จังหวัด

อ่างทอง สู่

ประเทศ 

ASEAN+6 

1) เพ่ือให้ชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง

ทราบถึงประโยชน์และโอกาสในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสนิค้า OTOP 

จังหวัดอ่างทอง           

2) เพ่ือเสริมสร้างความรว่มมือระหว่าง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ

ชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัด

อ่างทอง 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู 

นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.60-ก.ย.

61 

40,000.00 อาจารย์พุทธิ

วัฒน์ ไวยวุฒิธนา

ภูมิ 
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2.5.3 แผนการน าการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 

1 การให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

กฏหมายจราจร 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักเรยีนมีความรูค้วาม

เข้าใจในกฏหมายจราจร 

2) นักเรยีนใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์         

3) นักเรยีนสามารถน า

ความรูท้ี่ไดไ้ปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

อาจารย์จัต

ตุรงค์ เพลนิหัด  

2 การให้บรกิารและให้ความรู้ด้าน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับกฎหมาย

จราจรเบือ้งต้นแก่นักศึกษาและ

ชุมชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 1) เพ่ือให้นักศึกษา 

บุคลากร และประชาชน

เข้าใจ และตระหนักถงึ

ความส าคัญในการใช้

ยานพาหนะของตนเองและ

ผู้อื่น 

2) นักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนน าความรู้ที่ได้

เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย

จราจรที่ถูกต้องในการใช้

ยานพาหนะไปใช้ ใน

ผศ.คมสัน 

โสมณวัตร  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

ชีวิตประจ าวัน 

3) จ านวนอุบัติเหตุในการ

ใช้ยานพาหนะที่จะเกิดกับ

นักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายลดลง 

3 กฎหมายการจราจรในการ

ด ารงชีวิต 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 1) เด็กและเยาวชนมีโอกาส

แสดงความสามารถ 

ความคิดริเริ่ม และ

พัฒนาการเรียนรู้สง่ผลให้

เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง และเป็นพลัง

ขับเคลื่อนในการสร้างคนดี

ให้สังคมไทย 

2) เด็กและเยาวชนมีโอกาส

น าความรู้ที่ไดรั้บไปปฎิบัติ

จริงในท้องถนน        

3) เด็ก เยาวชน และ

ผู้ปกครองตระหนักถงึ

ความส าคัญของการปฎิบัติ

อาจารย์ สุรพงศ์ 

อินทรภักดิ์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

ตามวินัยในการใช้รถใช้

ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 

4 จักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย  - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) เด็กและเยาวชนมีโอกาส

น าความรู้ที่ไดรั้บไปปฏิบัติ

ในการขับขี่จริงบนท้องถนน      

2) เด็ก เยาวชน และ

ผู้ปกครองตระหนักถงึ

ความส าคัญของการปฏิบัติ

ตามวินัยในการใช้รถใช้

ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 

 

อาจารย์ ศรา

ยุทธ ขวัญเมือง  

5 โครงการบรกิารวิชาการสูชุ่มชน 

การขับขี่อยา่งปลอดภัย 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 1) นักเรยีนมีความรูเ้พ่ิมขึ้น

ในการใช้รถใช้ถนน 

2) นักเรยีนตระหนักถงึกฎ

จราจรมากขึน้ 

3) นักเรยีนรู้วิธกีารป้องกัน

ตัวเองขณะขับขี่

อาจารย์ศศิฉาย 

พิมพ์พรรค์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

ยานพาหนะ 

6 กิจกรรม ๕ส. เพ่ือลดความสูญ

เปลา่ในกระบวนการโลจิสติกส์ 

2561 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) ผู้ประกอบการ ชุมชน 

นักศึกษา และผู้เข้าร่วม

โครงการฯ สามารถเข้าใจ

กิจกรรม 5ส. เพ่ือก าจัด

ความสูญเปลา่ใน

กระบวนการโลจิสติกส์ ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ          

2) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

และน าความรู้ที่ไดจ้ากการ

ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัตงิานในหน่วยงานของ

ตน 

อาจารย์วรา

ภรณ์ สารอินมูล  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

7 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย

เพ่ือการลดอุบัติเหตุ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000.00 1) ประชาชน จังหวัด

อุดรธานี ได้รับความรู้และ

ความเข้าใจในการขับขี่

รถยนต์และรถบรรทุก 

2) ผู้ขับขี่มโีอกาสน าความรู้

ที่ไดรั้บไปปฏิบัติในการขับขี่

จริงบนท้องถนน      

3) ประชาชนตระหนักถงึ

ความส าคัญของการปฏิบัติ

ตามวินัยในการใช้รถใช้

ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย 

อาจารย์ ศุภมติร 

ศรีสวัสด์ิ  

8 อบรมเชงิปฏิบัตกิารเพ่ิมระดับ

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรียน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

25,000.00 1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ

กฎหมายและระเบียบที่

ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน 

2) เพ่ือให้นักศึกษาน า

ความรูเ้ร่ืองกฎหมายและ

ระเบียบที่ถูกต้องในการใช้

รถใช้ถนนไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน      

3) เพ่ือลดอุบัตเิหตุที่จะเกิด

กับนักศึกษาที่เป็น

อาจารย์ ปิยะอร 

ศรีวรรณ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

กลุ่มเป้าหมาย 

9 โครงการอาสาฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

ชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้

ธรรมชาติ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) บุคคลทั่วไป/นักเรยีน/

นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการได้ทราบถึง

สถานการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของ

บรเิวณชายฝั่งทะเล ของ

จังหวัดชลบุรี และมคีวาม

ตระหนักถงึการที่จะช่วยกัน 

อาจารย์ จุรีย์

รัตน์  สมบูรณ์ 

       ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมบรเิวณ

ชายฝั่งทะเลให้ดีขึ้น 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการมี

โอกาสในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เกี่ยวกับประเด็นในเร่ือง

ของการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมบริเวณ

ชายฝั่งทะเล 

3) บุคคลทั่วไป/นักเรยีน/
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการได้เรียนรู้และท า

ความเข้าใจถึงวิธกีารปลูก

ปะการังและวิธกีารดูแล

รักษาระบบนิเวศชายฝั่ง 

4) บุคคลทั่วไป/นักเรยีน/

นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการได้มสีว่นร่วมใน

การช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

บรเิวณชายฝั่งทะเล 

5) บรเิวณชายฝั่งทะเลที่

ทางกลุ่มอาสาสมัครเข้าไป

ร่วมกันฟ้ืนฟูมี

สภาพแวดล้อม และระบบ

นิเวศที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีแล้วยังอาจ

สง่เสริมให้มกีิจกรรมเช่นน้ี

ต่อไปอีกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ฟ้ืนฟูบรเิวณชายฝั่งทะเล

บรเิวณอื่นๆอีกในอนาคต 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

10 การบรหิารจัดการขยะและของ

เหลอืใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศอย่าง

ย่ังยืน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ

บรกิารวิชาการเกิด

จิตส านึกที่ดใีนดา้น

สิ่งแวดล้อม 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

บรกิารวิชาการมคีวามรู้

และมองเห็นความส าคัญ

ของทรัพยากรป่าไม้ 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ

การท างานวิชาชีพดา้นโลจิ

สติกส์ 

อาจารย์ 

ธนวัฒน์ วิเศษ

สนิธุ 

11 โครงการสิ่งแวดล้อม (แพแปลงผัก

สวนครัวลอยน้ า) 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

วิธีการสร้างรายได้ 

2) ชุมชนผลักดันเป็นแหลง่

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน

อนาคต 

 

อาจารย์ ดร. ชัย

ฤทธิ์ ทองรอด  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

12 กาจัดการขยะรีไซเคิลด้วยระบบโล

จิสติกส์ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) ชุมชนสามารถจัดการกับ

ขยะในชุมชนได้อยา่ง

ถูกต้อง ต้ังแต่ ตน้น้ า กลาง

น้ า ปลายน้ า 

2) ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มดี

ขึน้ มีสุขอนามัยที่ดี 

ปลอดภัยจากโรคตต่ิอ 

3) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมจาก

การจัดการขยะรีไซเคิล 

อาจารย์วรรณี 

สุทธใจด ี 

13 คืนผืนป่าให้ธรรมชาติ คืนวิธีชีวิตสู่

ชุมชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) เพ่ิมผนืป่าให้กับ

ธรรมชาติชุมชน 

2) คืนคุณภาพชีวิตให้กับ

ชุมชน  

3) ท าให้สถาบันการศึกษา

กับชุมชนท้องถิ่นและ

ประชาชนทั่วไปตระหนักถงึ

ความส าคัญของผืนป่าและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.) ความรว่มมือระหว่าง

สถาบันการศึกษากับ

องค์กรหรือหน่วยงาน และ

อาจารย์มาธุสร 

แข็งขัน  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

ชุมชนในการพัฒนาและ

ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5.) ได้องค์กรหรือ

หน่วยงาน และชุมชา

ต้นแบบในการท าCSR เพ่ือ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

14 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

งานท่องเที่ยว:จังหวัดนครปฐม 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักเรยีนมีความรูด้า้น

ภาษาอังกฤษในงาน

ท่องเที่ยว 

2) นักเรยีนน าความรู้ที่

ได้รับ ไปใช้ในการศึกษา 

3) นักเรียนสามารถเสนอ

ข้อมูลของการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว 

อาจารย์วิริยา 

บุญมาเลศิ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

15 การให้ความรูแ้ละการฝึกปฎิบัติ

การออกแบบแพคเกจจิง้

ผลติภัณฑ์เพื่อการประกอบอาชีพ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1)  นักเรยีนใน มัธยม

ปุรณาวาส  ได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้ การให้ความรูแ้ละ

การฝึกปฎิบัตกิารออกแบบ

แพคเกจจิง้เพ่ือประกอบ

อาชีพ   

2)  นักศึกษาไดรั้บ

ประสบการณใ์นการพัฒนา

และสง่เสริมธุรกิจเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ            

3)  นักศึกษามีความเข้าใจ

วิถีชีวิตชุมชนและการท า

ธุรกิจแบบชุมชน 

อาจารย์สุดา

รัตน์ พมิลรัตน

กานต์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

16 คนสร้างงาน งานสร้างเงิน (ผลติ

อาหารว่าง แซนวิส) 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00  1) นักเรยีนในโรงเรียน

มัธยมปุรณาวาส  แขวง

ศาลาธรรมสพน์ เขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์มีรายได้เสริมจาก

การประกอบอาชีพ (การ

ผลติแซนวิส) 

2) นักเรยีนในโรงเรียน

มัธยมปุรณาวาส  แขวง

ศาลาธรรมสพน์ เขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เขียนแผนธุรกิจแบบ

พ้ืนฐานได้ 

อาจารย์อนุช 

นามภิญโญ  

17 โครงการเพ่ิมเวลารู้ “โลจิสติกส์

และโซอุ่ปทานธุรกิจไกล้ตัว 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1)  นักเรยีนใน มัธยม

ปุรณาวาส  ได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้ การให้ความรู ้

วางแผนอนาคต และทักษะ

ชีวิต ในการเรียนรู้เรื่อง

อาจารย์ ปิยมาส 

กล้าแข็ง  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

ของโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานธุรกิจไกล้ตัว    

2)  นักศึกษาไดรั้บ

ประสบการณใ์นการพัฒนา

และสง่เสริมธุรกิจเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ และศึกษา

ต่อ 

3)  นักศึกษามีความเข้าใจ

วิถีชีวิตชุมชนและการท า

ธุรกิจแบบชุมชน 

18 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ด้วย

กระบวนการสอน Active Learning 

แบบ CBL 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) สังคมได้รับความรู้  โดย

คณาจารย์ของ

วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบุรี 

สามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ในการปรับปรุง

วิธีการสอน ซึ่งจะสง่ผลดี

ต่อนักศึกษาตามมา 

อาจารย์ ดร. 

ณัฎภัทรศญา 

เศรษฐโชติสมบัติ 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

       2) เป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทา  เน่ืองจากได้

บูรณาการโครงการบรกิาร

วิชาการร่วมกับการเรียน

การสอนรายวิชา ท าให้

นักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมโดย

น าความรู้ของตนเองที่เรียน

อยู่ในรายวิชา ไปใช้ใน

กิจกรรม 

3) ได้ด าเนินงานตามเป็นไป

ตามทิศทางที่สอดคล้องกับ

เกณฑ์ประกันคุณภาพ ของ 

สกอาจารย์ 

 

19 ช่ือโครงการ(ภาษาไทย) : อบรม

การวางแผนธุรกิจเพ่ือการ

ประกอบอาชีพและการสง่เสริม

อาชีพเพ่ือการมรีายได้ของ 

ประชาชน ต าบลบางระก า อ าเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม (การพับ

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักศึกษาและประชาชน

ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์

จริง ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

ได้รับการส่งเสริมและมี

อาจารย์ธันย์ 

ชัยทร 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

เหรียญบุญ) การแลกเปลี่ยนความรู้ 

2) ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน มี

อาชีพรองรับ และบรรเทา

ปัญหาความเดอืดร้อน 

20 อบรมการวางแผนธุรกิจเพ่ือการ

ประกอบอาชีพและการสง่เสริม

อาชีพเพ่ือการมรีายได้ของ 

ประชาชน ต าบลบางระก า อ าเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม (การ

แตง่หน้า) 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักศึกษาและประชาชน

ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์

จริง ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

ได้รับการส่งเสริมและมี

การแลกเปลี่ยนความรู้ 

2) ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน มี

อาชีพรองรับ และบรรเทา

ปัญหาความเดอืดร้อน  

 

ผศ.ดร. ปรชีา 

วรารัตน์ไชย  

21 ค้าค้าขายขาย BY SELF (สร้างเพจ

ออนไลน์ขายสนิค้าและบริการ) 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1)  เยาวชนสามารถพัฒนา

ศักยภาพและ

ความสามารถในการสร้าง

เพจออนไลน์ขายสนิค้าและ

อาจารย์กติติอ า

พล สุดประเสริฐ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

บรกิาร      

2) เยาวชนในสถานศึกษาที่

เรียนการสร้างเพจออนไลน์

ขายสนิค้าและบริการ เพ่ือ

การจ าหน่ายสนิค้า

ออนไลน์ไดส้ าเร็จและ

สวยงามตามก าหนด 

 

22 การพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 

ปีงบประมาณ2561 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000.00 1) ประชาชนและนักศึกษามี

ความมั่นใจในการสนทา

ภาษาอังกฤษ 

2) ประชาชนและนักศึกษา

มีความรูค้วามเข้าใจ

ค าศัพท์ และส านวนใน

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ

มากย่ิงขึ้น   

3) ประชาชนและนักศึกษา

สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บ

จากการอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจไป

ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

อาจารย์สราวุธ 

พุฒนวล  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

23 การแปรรูปผลติผลทางการเกษตร  - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) เกษตรกร ชุมชน 

นักศึกษา และผู้เข้าร่วม

โครงการฯ สามารถเข้าใจ

หลักการในการแปรรูป

ผลติผลทางการเกษตร 

การเลอืกวัตถุดบิ   เทคนิค

ต่าง ๆ ในการแปรรูป

ผลติผลทางเกษตร 

2) เกิดการเรียนฝึกปฏิบัต ิ

(work shop) การแปรรูป

สนิค้าจากวัตถุดิบในชุมชุม 

ขั้นตอนเป็นแรงจูงใจ

สามารถท าผลติภัณฑ์ ตา่ง 

ๆ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

คุ้มราคา และผลติภัณฑ์น้ัน

จะต้องมีความอร่อย ไมใ่ช่

ท าคร้ังแรกอร่อยทุกคน ตดิ

ใจในรสชาติ สามารถท า

รายได้ให้มากมาย พอ 

3) น าความรู้ที่ไดจ้ากการ

ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้

อาจารย์อัญชลี  

หิรัญแพทย ์ 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

เกิดประโยชน์ในการ

รวมกลุ่มเกษตรกร และ

บุคคลทั่วไป เพ่ือเพ่ิมรายได้

ที่ย่ังยืนแก่ชุมชน 

24 อบรมการขับขี่ปลอดภัย  - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) ประชาชนและนักศึกษา

เกิดจิตส านึกในการช่วยลด

อุบัตเิหตุทางท้องถนน 

2) ประชาชนมีความรูค้วาม

เข้าใจมากย่ิงขึ้นในเร่ืองการ

ขับขี่ปลอดภัย 

3) ลดการเกิดอุบัตเิหตุทาง

ถนนน้อยลงตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

4) ป้องกันการสูญเสยีชีวิต

และทรัพย์สินที่เกิดจาก

ความประมาท 

อาจารย์สุวัฒน์ 

นวลขาว  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

25 โครงการปฏิวัติระบบจัดซือ้พิชิต

ก าไรสูค่วามส าเร็จดว้ย...

Procurement ไทยแลนด ์4.0 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) มีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับทักษะดา้นการ

ปฏิวัติระบบจัดซือ้พิชิต

ก าไรสูค่วามส าเร็จดว้ย...

Procurement ไทยแลนด ์

4.0 

2) ลดปัญหาเกี่ยวกับ

ข้อจ ากัดในการดา้น

กระบวนการบรหิารการ

จัดซือ้จัดจ้างที่ไดต้าม

มาตรฐาน 

3) สนับสนุนและสง่เสริมให้

กิจการมีก าไร มีต้นทุนใน

การจัดซือ้ต่ าวัตถุดิบที่ใช้

เพียงพอสร้างผลก าไรได้

อีกทางหน่ึง 

4) มีทักษะเฉพาะทางมาก

ย่ิงขึ้นเพ่ือจะได้น ามาไปใช้

ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

อาจารย์ดวงใจ 

จันทรด์าแสง  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

26 อบรมเชงิปฏิบัตกิารเพ่ิมทักษะ

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมเข้าสู่

การท างานดา้นธุรกิจพาณิชยนาวี 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

25,000.00 1). ครู อาจารย์ มีทักษะ

การสอน และกระตุ้นให้

นักเรยีนสามารถคิด

วิเคราะห์ด้วยหลักการ 2).

นักเรยีนคิดเป็น เรียนรู้เป็น 

สามารถจ าแนก ให้เหตุผล 

จับประเด็นเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์เป็น 

3).นักเรยีนสามารถ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา

ต่างๆได้ จากข้อมูลที่ไดรั้บ

การพินิจพิจารณา 

อาจารย์ศิริอร 

สนองค์ 

 

27 การสอนแบบคิดวิเคราะห์ที่ส่งผล

ต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

กรณีศึกษา ครูอาจารย์ โรงเรียน

รัตนโกสนิทรบ์วรนิเวศศาลายา ใน

พระสังฆราชูปถัมภ์ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1). ครู อาจารย์ มีทักษะ

การสอน และกระตุ้นให้

นักเรยีนสามารถคิด

วิเคราะห์ด้วยหลักการและ

เหตุผลได้ 

2).นักเรยีนคิดเป็น เรียนรู้

เป็น สามารถจ าแนก ให้

เหตุผล จับประเด็น

เช่ือมโยงความสัมพันธ์เป็น 

อาจารย์ ดร. ชิต

พงษ์ อัยสานนท์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

3).นักเรยีนสามารถ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา

ต่างๆได้ จากข้อมูลที่ไดรั้บ

การพินิจพิจารณา 

28 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารการ

ใช้สถิติเพื่อการวิจัย 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1)  ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ ความเข้าใจในการ

ใช้สถิติเพื่อการท าวิจัยและ

การน าเทคนิควิธีการไปใช้

ในการท าวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2)ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถแปลผลและ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได้

อย่างถูกต้อง 

อาจารย์วรา

ภรณ์ วิมุกตะลพ 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

29 โครงการอบรมการปรับตัวให้เข้า

กับสังคมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

25,000.00 1) นักศึกษามีความรูค้วาม

เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

สังคม AEC อย่างดีเลศิ 

2) นักศึกษามีศักยภาพใน

การปรับตัวในสังคม AEC 

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์ วิศวะ อุ

นยะวงษ์  

30 โครงการเสริมทักษะการคิด 

วิเคราะห์ และพัฒนาชุมชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักศึกษา และประชาชน

มีความรู้ ความเข้าใจใน

โครงสร้างของระบบโลจิ

สติกส์ 

2) นักศึกษา และประชาชน

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ต่อตนเอง และสังคมดว้ย

การคิดและวิเคราะห์อยา่ง

เป็นระบบ 

3) เกิดชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ การแลกเปลี่ยน

ความคิดและประสบการณ์

ในการพัฒนาชุมชน 

อาจารย์ วทัญญู 

ชูภักตร์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

31 การอบรมการบรหิารสนิค้าคงคลัง

โดยใช้เอกเซล 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักศึกษาเข้าใจ การ

วางแผนและบรหิารสนิค้า

คงคลัง 

2) นักศึกษาน าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์ใช้ในระบบ

การบรหิารสนิค้าคงคลัง 

3) นักศึกษาสามารประเมิน

ละวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ใน

การน าเสนอการท างาน 

อาจารย์ ดร. 

ฉัตรรัตน์ โหตระ

ไวศยะ  

32 การแข่งขันโต้วาทีวิชาการสาขาโล

จิสติกส์ ระดับมัธยมศึกษา 

อาจารย์บางเลน จ.นครปฐม  

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) เกิดเครอืข่ายทาง

การศึกษาสาขาโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนในระดับ

มัธยมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา 

2) เกิดกิจกรรมทางเลอืก

ในการเรียนรู้ให้กับนักเรยีน 

และสามารถต่อยอดไปสู่

วิชาชีพสาขาโลจิสติกส์ใน

อนาคต 

อาจารย์จุฬาพร 

พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

33 ครบเครื่องเร่ืองน าเข้า-สง่ออก 

อย่างมอือาชีพ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

25,000.00 1) ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

มีความรูค้วามเข้าใจในการ

ท าเอกสารน าเข้า-สง่ออก

อย่างถอ่งแท้และมี

ประสิทธิภาพ 

2) นักศึกษาไดรั้บความรู้

จากวิทยากรผู้มี

ประสบการณต์รง และ

สามารถน าไปใช้ได้ 

อาจารย์สุนทร ี

พุฒิวร  

34 หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการ

ตัดสินใจ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1)  เกิดความรูด้า้นการ

วิเคราะห์ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษา

และการด าเนนิ

ชีวิตประจ าวัน 

2) เป็นพ้ืนฐานความรูใ้นมิติ

อื่นๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

3) เกิดความคิดสร้างสรรค์

สมเหตุสมผล อยู่บนฐาน

ของตรรกะ และความ

น่าจะเป็นอยา่งมี

อาจารย์ ล าไผ ่

ตระกูลสันติ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

หลักเกณฑ์ 

35 โครงการอบรมการให้บรกิาร

ระบบขนสง่โดยใช้ระบบ GPS 

System 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักศึกษาและประชาชน

ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์

จริง ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

2) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน

ชุมชนได้รับการส่งเสริม

และมีการแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

3) ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน มี

อาชีพรองรับ และบรรเทา

ปัญหาความเดอืดร้อน  

อาจารย์ปนัดดา 

สาระพิทักษ์ 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

36 โครงการเทคนิคการท าวิจัย

ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 

มีความรู ้ความเข้าใจ และ

สามารถน าไปปรับใช้ใน

การท าวิจัยใน

ระดับอุดมศึกษา 

2) เกิดเครอืข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสถาบันการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

3). เกิดการต่อยอดองค์

ความรูท้างการวิจัยใน

ระดับอุดมศึกษา 

 

อาจารย์ ดร. 

เบญจพนธ์ มีเงิน  

37 อบรมเชงิปฏิบัตกิารการใช้

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

25,000.00 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ ความเข้าใจในการ

ใช้สถิติเพื่อการท าวิจัยและ

การน าเทคนิควิธีการไปใช้

ในการท าวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ อธิรัตน์ 

อินทจร  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

สามารถแปลผลและ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติได้

อย่างถูกต้อง 

 

38 การเผยแพร่ความรู้ด้านโลจสิติกส์

และซัพพลายเชนแก่ประชาชน

ทั่วไปทางสถานีวิทยุกระจายเสยีง 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) ประชาชนทั่วไปใน

จังหวัดชลบุรี และจังหวัด

ใกลเ้คียง ที่รับฟัง

วิทยุกระจายเสยีง FM 

104.75 มีความรูค้วาม

เข้าใจในเร่ือง 

การจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

2) นักศึกษาสามารถเข้าใจ

หลักคิดและวิธกีาร

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ชุมชนโดยใช้ประสบการณ์ 

การเรียนรู้ (Learning 

Experience) ซึ่งอยูใ่น

รูปแบบของการจัดรายการ

วิทยุกระจายเสยีง 

อาจารย์รณรงค์ 

มั่นสาย  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

39 อบรมการจัดการบัญชีต้นทุน

ธุรกิจร้านอาหารโดยใช้โปรแกรม

เอกเซล 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

25,000.00 1) นักศึกษาเข้าใจ ระบบ

บัญชีและต้นทุนร้านอาหาร 

2) นักศึกษาน าความรู้ที่

ได้มาประยุกต์ใช้ในการบิ

หารจัดการร้านอาหาร 

3) นักศึกษาสามารประเมิน

ละวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ใน

การน าเสนอการท างาน 

อาจารย์ชณิชา 

หมอยาดี  

40  โครงการสเน๊ค สเน๊ค ฟิช ฟิช 

ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดยีว 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 ผู้เข้าร่วมอบรมไดรั้บการ

พัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษทั้ง ๒ ทักษะ 

คือการฟัง และการพูด ได้

มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 

อาจารย์ณัฐกันต์ 

รู้ท านอง  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

41 โครงการพัฒนา การวิเคราะห์ 

และการสังเคราะห์ของเด็กไทย

เพ่ือแก้ปัญหา และการปรับตัว 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) นักเรยีนในโรงเรียน

รัตนโกสนิทรส์มโภช

บางเขน ได้รับการพัฒนา

และสง่เสริมโครงการการ

พัฒนาทักษะ การคิด การ

วิเคราะห ์และการ

สังเคราะห์ของเด็กไทย 

2) นักศึกษาไดรั้บ

ประสบการณ์ในการพัฒนา

ทักษะ การคิด การ

วิเคราะห ์และการ

สังเคราะห์ของเด็กไทย    

3) นักศึกษามีความเข้าใจ

วิถีชีวิตชุมชนและการท า

ธุรกิจแบบชุมชน 

 

อาจารย์ ดร. 

พิเชษฐ ตรีไวย  



74 

 

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

42 การสง่เสริมอาชีพเพ่ือการมีรายได้

ของประชาชน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) ผู้ประกอบการ ชุมชน 

นักศึกษา และผู้เข้าร่วม

โครงการฯ สามารถเข้าใจ

การประกอบอาชีพเพ่ือการ

มีรายได้ของประชาชนที่

เพ่ิมขึ้น ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  2) เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน และน า

ความรูท้ี่ไดจ้ากการ

ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการ

ปฏิบัตงิานในหน่วยงานของ

ตน 

อาจารย์ พร

เกียรติ ภักดวีงศ์

เทพ  

43 โลจิสติกส์สเีขียว  - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) เกิดจิตส านึกที่ดีในดา้น

สิ่งแวดล้อมแก่นักเรยีน 

นักศึกษา และ

ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปที่

เข้าร่วมโครงการ 

2) เพ่ิมการเรียนรู้และ

การศึกษาเกี่ยวกับการ

บรหิารจัดการโลจิสติกส์สี

อาจารย์ ดร. 

ทมน ีสุขใส  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

เขียว และการเรียนรู้ในการ

ป้องกันและการจัดการ

มลพิษที่เกิดจาก

ภาคอุตสาหกรรม 

44 ปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายสเีขียว  - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ

บรกิารวิชาการเกิด

จิตส านึกที่ดใีนดา้น

สิ่งแวดล้อม 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการ

บรกิารวิชาการมคีวามรู้

และมองเห็นความส าคัญ

ของทรัพยากรป่าไม้ 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ

การท างานวิชาชีพดา้นโลจิ

สติกส์ 

อาจารย์ ไก

รวิทย ์สนิธุค า

มูล  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

45 โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าในเขต

พ้ืนที่ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) วนอุทยานแห่งชาติภู

ฝอยลม คณาจารย์ 

นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/

นักศึกษา ขุมชน ตลอดจน

บุคคลทั่วไป และผู้เข้าร่วม

โครงการฯได้มสีว่นร่วมใน

กิจกรรมของโครงการฯ

อย่างชัดเจน 

2) วนอุทยานแห่งชาติภู

ฝอยลม คณาจารย์ 

นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/

นักศึกษา ขุมชน ตลอดจน

บุคคลทั่วไป และผู้เข้าร่วม

โครงการฯได้ตระหนักถงึ

ความส าคัญของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    

อาจารย์ วรา

เทพ จันทพันธ์ 

       3) วนอุทยานแห่งชาติภู

ฝอยลม คณาจารย์ 

นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/

นักศึกษา ขุมชน ตลอดจน

บุคคลทั่วไป และผู้เข้าร่วม
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

โครงการฯร่วมกันดูแล

รักษาระบบนิเวศป่า เพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลก

ร้อน ช่วยฟ้ืนฟูป่าเสื่อม

โทรม 

46 การสง่เสริมอาชีพเพ่ือการมีรายได้

ของประชาชน ในจังหวัดนครปฐม 

(การนวดเพ่ือสุขภาพ) 

 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

35,000.00 1) ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรูด้า้นการนวดเพ่ือ

สุขภาพ 

2) ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป

สร้างอาชีพ 

3) มีธุรกิจนวดแผนไทยใน

จังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้น 

อาจารย์บุณยา

พร ภู่ทอง  

47 การอบรมและสาธิตการ

ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร ์

Arduino ในการควบคุม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อ

เพ่ิมผลผลติทางการเกษตร 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความเข้าใจในเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 

2) ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการเกษตร 

3) สามารถสร้างแรง

บันดาลใจให้เกษตรกร

อาจารย์ธนะสาร 

พานิชยากรณ์  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย

ก้าวทันกับการเปลยีน

แปลงในยุคดิจติอล 

48 อบรมการใช้งานแอพพลเิคชั่นดา้น

โซเชียลมเีดยีส าหรับผู้เร่ิมต้นใช้

งาน 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

30,000.00 1) ชาวบ้านในชุมชนได้มี

สว่นร่วมและสร้างความรู้

จักกับศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

2) ผู้เข้าร่วมอบรมไดม้ี

ความรูค้วามเข้าใจในการ

ใช้งานแอพพลเิคลั่นดา้นสื่อ

สังคมออนไลน์ 

3) ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

แก้ไขปัญหาเบือ้งต้นในการ

ใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ 

อาจารย์ ภิรายุ 

แสนบุดดา  

 

49 โครงการอบรมการสร้างความรับรู้

ในเร่ืองโลจิสติกสส์ าหรับเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา จ.ระนอง 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

50,000.00 1) เกษตรกรชาวสวน

ยางพาราได้รับความรูแ้ละ

เข้าใจในเร่ืองโลจิสติกส์ 

2) เกษตรกรชาวสวน

ยางพาราให้ความสนใจใน

เร่ืองโลจิสติกส์ 

อาจารย์พร

พรรณา เลา่

ประวัตชัิย  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

3) เกษตรกรชาวสวน

ยางพาราสามารถน า

ความรูท้ี่ไดจ้ากการเข้า

อบรมไปใช้ในการพัฒนา

อาชีพได้ 

50 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

สนิค้า OTOP จังหวัดอ่างทอง สู่

ประเทศ ASEAN+6 

 - ร้อยละดา้นความพึง

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

95 

95 

95 

ครู นักเรยีน 

นักศึกษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

ต.ค.60-

ก.ย.61 

40,000.00 1) ผู้เข้ารับบริการวิชาการ

จะมีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับความรูเ้บือ้งต้น

ของห่วงโซอุ่ปทาน, 

หลักการจัดการบรรจุภัณฑ์

, การกระจายสินค้า, การ

เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเพ่ือ

การสง่ออกอย่างย่ังยืนและ

มีคุณภาพ 

2) ผู้เข้ารับบริการวิชาการ

สามารถคิดต่อยอดในการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในระดับ

ที่สามารถใช้เพื่อการ

สง่ออกได้ 

3) ผู้เข้ารับบริการวิชาการ

อาจารย์พุทธิ

วัฒน์ ไวยวุฒิธ

นาภูมิ  
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนนิงาน 
งบประมาณ  แผนการใช้ประโยชน์ ผู้รับผดิชอบ 

สามารถน าความรู้เบือ้งต้น

ที่ไดรั้บไปเผยแพร่ต่อให้กับ

ผู้ที่ไม่ไดม้ารับบรกิาร

วิชาการได้ 



81 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

 การน าแผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติเป็น

ต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผล

ในทางปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเร่ืองการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือปรับประบวน

การ และกลไกการบรหิารจัดการการน าแผนปฏิบัติการดา้นการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดา้นการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย



 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้ าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561  

การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ 

และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล

การด าเนนิงาน เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บรหิาร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

        

 

ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติ

ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บันทึกอนุมัติแผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวิชาการ  

ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 


