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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้

ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด และท าการรายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (รอบ 

12 เดือน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินความส าเร็จใน

การบรรลุเป้าหมายแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ

ผลกระทบที่เกดิขึน้ และจะน ามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในปีถัดไป 

รายงานผลการปฏิบัติราชการเล่มนี้ จึงเป็นผลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

ท้ายนีข้อขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกทา่น ที่มีส่วนรว่มผลักดันให้

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั ได้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย           

 

 

 

 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร)   

   คณบดีวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 50 ตัวชีว้ัด คอื  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จ านวน 23 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ านวน 13 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น จ านวน 6 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 8 ตัวชีว้ัด 

  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินงานการปฏิบัติราชการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดังนี้ 

ตารางแสดงคะแนนการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

ตัวชี้วัด 

 

น้ าหนัก 

 

คะแนน 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่

บรรลุ

เป้าหมาย 

ร้อยละ

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนามหาวทิยาลยั

ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ยนื  

23 41.07 4.1494 ดีเยี่ยม 18 78.26 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 สรา้งผลงานวชิาการ

สู่การยกระดับภมูิปัญญาทอ้งถ่ินอย่าง

ยั่งยนื  

13 23.78 4.7624 ดีเลิศ 12 92.31 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 สร้างความสมัพันธ์

เช่ือมโยงเครอืข่ายและท้องถิน่  

6 13.63 5.0000 ดีเลิศ 6 100.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาต ิ 

8 15.89 2.7376 พอใช้ 3 37.50 

รวม 50 94.37 4.1890 ดเียี่ยม 39 78.00 

 

 โดยมีตัวชี้วัดทีไ่ม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชีว้ัด จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1) 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

2) 1.1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ ์QS 
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3) 1.6.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

4) 1.6.3 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

5) 1.6.6 รอ้ยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของมหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

1) 2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรอืสิทธิบัตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

1) 4.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

2) 4.1.2 รอ้ยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ของอาจารยแ์ละ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

3) 4.1.3 รอ้ยละของวิทยานิพนธ์ หรอืงานวิชาการของนักศกึษาระดับบัณฑติศึกษาทีไ่ด้รับ

รางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติ 

4) 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาต/ินักศึกษาแลกเปลี่ยน 

5) 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิยัที่เป็นชาวตา่งชาติ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

สถำนภำพหน่วยงำน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด 

นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซต์

วิทยาลัย คอื www.cls.ssru.ac.th  

         สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือว่าเป็น

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 

         วิทยาลัยโลจิสตกสิ์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของ

การบรหิารและการจัดการเรยีนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะอยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลัก คือ มีความเป็นอิสระความคล่องตัวสูงและมี

ภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความต้องการของสถานประกอบการณ์ 

         รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบ

อาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเรายัง

สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิดการพัฒนาต่อสถาน

ประกอบการและสังคม 

         การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสรา้งความรว่มมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ ท างานหลัง

จบการศึกษา 

         ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงานมา

ประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ ท าให้วิทยาลัยฯ สามารถรับ

นักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน 

         การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏส วนสุ นั นทา  พยายามทุ่ ม เท แรงกาย  แรง ใ จ  และมุ่ ง มั่ น ใ นกา รสร้ า ง  

ความเป็นเลิศ ให้กับบัณฑิตเพื่อน าความรู้ ความสามารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์ 
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ทศิทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลยัตน้แบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบตัิอย่างมืออาชีพพันธกจิ (Mission) 

 พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (To offer education) 

2. วิจัย (To conduct research) 

3. บรกิารวชิาการ (To provide academic services)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture)  

 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติทีม่ีความรูค้วามสามารถในด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงตอ่ความต้องการ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ  

1. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง 

ทางอาเซยีนและสงัคมโลก 

2. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ  

3. อนุรักษ์และทานุบารุงศลิปวฒันธรรมไทยสู่สงัคม  

4. วิจัยและสรา้งองคค์วามรูใ้นการประกอบอาชีพดา้นโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา 

สถานประกอบการและสงัคม 

 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู ้  

2. คุณธรรม  

3. เครอืข่าย   

4. ความเป็นมืออาชีพ  

5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเปน็แบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 อัตลักษณ์ (Identity)  

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมัน่คุณธรรม เป็นผูน้ าองคค์วามรูสู้่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคก์ร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

 นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน   

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน   

นโยบายด้านการปฏิบัติงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการบริหารจัดการแบบบูรณา

การ โดยมุ่งเน้นความส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

1. การให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้ใช้บรกิาร (Customer Oriented) มุ่งเน้นการสรา้งมาตรฐานการ ให้บริการ

ที่สะดวกรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้  การให้บริการด้วยความเต็มใจที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

ผู้ใชบ้รกิารเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย   

2. การส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) มุ่งเน้นการพัฒนา ด้าน

ทักษะและการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ  โดยการอบรมและการพัฒนาด้านการจัดการองคค์วามรู้ เพื่อให้

ผู้ใชง้านสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง  

3. การให้บุคลากรทุกระดับมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการ (Employees Innovation) ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเขน มสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการตามหนา้ที่และ 

ความรบัผิดชอบ ทั้งด้านการวางแผน การด าเนนิการ การตดัสินใจ การวเิคราะห์และประเมินผล รวมถงึการ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการและการประเมินตนเองเบื้องต้น โดยยดึตามหลักธรรมาภบิาล   

ด้ำนกำรบริหำร  

1. มีระบบการบริหารที่ชัดเจน สนองตอ่นโยบายของมหาวิทยาลยั และการพัฒนาประเทศ   

2. มุ่งเนน้และให้ความส าคัญในการใช้หลักการบรหิารจัดการองคก์รที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู ่กับ

หลักขององคก์รแห่งการเรียนรู้    

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงนิและงบประมาณให้มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได้ ตาม

หลักธรรมาภิบาล  

4. สรา้งกลไกที่สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร   

5. พัฒนาระบบบรหิารจดัการให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ 
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6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการใชทรัพยากรภายในให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

7. พัฒนาการบรหิารจดัการตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการสรา้ง และด าเนนิกจิกรรมร่วมกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ

สรา้งความรว่มมือทางวิชาการและก่อให้เกิดรายได้   

ด้ำนกำรประกนัคุณภำพ  

1. พัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบรหิารการจดัการภาครัฐ ให้

มีประสิทธภิาพ  

2. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในทุกกิจกรรมที่ท า   

3. ให้ความรู ้และความคดิเก่ียวกับปฏิบัติการที่ด ี(good practices) แก่บุคลากร  

4. สนับสนนุใหม้ีการปฏิบัตงิานด้วยกระบวนการ P D C A (Plan Do Check Action)   

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

1. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลให้มีประสิทธภิาพ สามารถดึงดดูผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ และ

เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบตัิงานมากขึ้น  

2. ส่งเสรมิให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และสง่เสรมิให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง 

วิชาการ รวมทั้งสง่เสริมให้บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการได้รับคุณวุฒิท่ีสูงขึน้ และมีความก้าวหน้าในสายงาน  

3. สนับสนุนให้เกดิความรว่มมือระหวา่งบุคลากรทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ เพือ่ให้เกดิการพัฒนา 

วิทยาลยัอย่างยั่งยืน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ 

5. สรา้งวัฒนธรรมขององค์กรให้เกดิคุณภาพชวีิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

6. สรา้งแรงจงูใจ และให้รางวลัตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลยัตามความเหมาะสม   

7. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านยิม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรู ้

ความสามารถในการจดัการความรู ้เพื่อมุ่งสูอ่งคก์รการเรียนรู ้มีบุคลิกภาพทีง่ดงาม และมีจรรยาบรรณตาม 

วิชาชีพ  

8. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุพฒันาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   

ด้ำนเทคโนโลยี  

1. พัฒนาการบรหิารจัดการโดยอาศัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยเพือ่สรา้ง

ระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถเอือ้ต่อการน าไปใช้ประโยชน ์ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ (DSS)   

3. ฐานข้อมูลทีน่ ามาใช้ตอ้งเปน็ Single Data มีความถูกต้อง แม่นย าน่าเชื่อถอื และทนัสมัยเป็นปัจจุบัน 
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ด้ำนกำรศึกษำ  

1. มีการจัดท าหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือในการ

สรา้งหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวชิาชพี  

2. มีการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการปรับปรุง 

หลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก  

3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้ได้ 

นักศึกษาที่มีคุณภาพ และความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ จรงิ  

4. พัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้เป็นไปตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา ภาษา และเน้น

พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็ง  

5. การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการทบทวน 

เนือ้หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อน าผลไปพัฒนาการ

เรียนรูข้องผู้เรยีนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน  

7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการงานวิจัย 

งานบรกิารวชิาการ การส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนโดยความร่วมมือ

จากภาคประชาชนและสถานประกอบการ  

8. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรยีนเป็นหลัก  

9. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ด้าน

แรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ด้ำนกำรวิจัย   

1. จัดท าแผนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของวิทยาลัยและ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ และเหมาะกับสภาพชุมชน ท้องถิ่นปัจจุบัน  

2. มุ่งพัฒนาการวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า รวมถงึการแก้ปัญหาสังคม   

3. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและการแข่งขันประเทศ  

4. พัฒนาสรา้งงานวิจัย เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการชุมชน การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาสู่ เชงิพาณิชย์ และยกคุณภาพชีวติของชุมชนและท้องถิ่น  

5. พัฒนาระบบและกลไกสร้างเครอืข่ายความรว่มมืองานวิจัยออกไปสู่องคก์รภายนอก คือภาคประชาชน 

องคก์รภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา  

6. พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบรหิารจัดการการวิจัยให้ด าเนินไปตามแผน พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม

ให้มีการตีพมิพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  

 7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรม การลงทุนเพื่อการวิจัยรว่มกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น  
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8. สร้างระบบฐานข้อมูลการวิจัยให้เป็นแหล่งสืบค้นในการด าเนินงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแหล่งทุนในการท าวิจัย 

ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 

1. มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจนในการบรกิารวชิาการสู่ชุมชน สังคม รวมถงึหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

ต้องการบรกิารวิชาการ   

2. มีระบบวิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน  

3. มีคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผลการด าเนินการตามแผนไปพิจารณา ปรับปรุง 

บูรณาการเช่ือมโยงเข้ากับภารกิจอื่น ๆ  

4. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการระยะสั้ น ระยะปาน

กลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก  

5. การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและทิศทาง ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการน าไปสู่การ

ปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกิจชุมชนสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน  

6. เชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อชุมชน และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากชุมชนและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  

7. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ให้กับคณาจารย์  

8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและน ามาใช้ 

วางแผนในการบริการวชิาการต่อไป  

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการ ด าเนินการ

ตามแผนอย่างต่อเนื่อง  

2. สืบสานและส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกความภูมิใจอนุรักษ์และถ่ายทอด

ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ   

3. ส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยแก่นักศึกษา ของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทุกระดับ ทุกช้ันปี รวมถึงการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้ผสมผสาน 

และควบคูไ่ปกับวถีิการท างานของกลุ่มบุคลากรในวิทยาลยัสง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อ 

ปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทยอย่างสม่ าเสมอ  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน
 

4. ปลูกฝังและสร้างค่านิยมความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยเข้าไป 

สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยอย่าง

สม่ าเสมอ 

ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดหำรำยได้สู่องค์กร  

1. มีการบรหิารจัดการรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มคา่ต่อองคก์รมากขึ้นจากการหา

รายได้เป็นของตนเอง 

2. แสวงหาแหล่งทุนและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน มีความมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน  

3. พัฒนาขยายหลักสูตรการเรยีนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

พัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านภาษาและวิชาการ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน   

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา   

ยุทธศาสตรที่ 3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก   

ยุทธศาสตรที่ 4 สร้างการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำหน่วยงำน 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

สรา้งบัณฑติที่พงึประสงค ์ให้มีคุณธรรม จรยิธรรมและสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอ้มทั้งธ ารง

รักษาไว้ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑติและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 

รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงส าหรับการ

สนับสนุนการเรียนรูข้องนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกดิทักษะด้านการวจิัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ให้

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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5. พัฒนาคุณภาพการจัดกจิกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกดิความรูท้ี่ถูกต้อง มี

การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการ

บรหิารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6. พัฒนาการบรหิารจัดการองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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1 สว่นที ่3 

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

 

เป้าประสงค์ 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องคป์ระกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. มี

คะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน ของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนน

เฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1 . 1 . 1  คะแนน เฉลี่ ยการประกั น

คุณภาพภายในประจ าปี 

1.18 4.03 3.2400 0.0405 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

      
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.25 4.03 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

  การปฏิบัติงาน: ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2560 

  มาตรการที่ได้ด าเนินการ: โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  ประจ าปีการศึกษา 2560  ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม

รอบปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 ได้คุณภาพระดับดี 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

  ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2560 

  ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงานประกัน

คุณภาพ และได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

  ด้านบุคลากร: - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.1.1-01 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีการศึกษา 2560  
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1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานดงันี้  

ตัวชีวั้ด กลยุทธศาสตร์

13
. ว

ิทย
าล

ัยโ
ลจ

สิต
กิส

แ์ล
ะซ

ัพพ
ลา

ยเ
ชน

Staff with a Ph.D. ตัวตัง้ 14

ตัวหาร 55

คดิเปน็ร้อยละ 25.45

การบรรลุ ไม่บรรลุ

ตัวตัง้ 55

ตัวหาร 55

คดิเปน็ร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

ตัวตัง้ 0

ตัวหาร 55

คดิเปน็ร้อยละ 0.00

การบรรลุ ไม่บรรลุ

1.2  จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยัประจ าทีม่ ีAccount ของ

 Google scholar โดยน า Link ของ Google scholar ไป

เผยแพร่บนเว็บไซตป์ระจ าตัวอาจารย์ดว้ย  (นับรวม

อาจารย์ลาศกึษาตอ่)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

(เปา้หมายต่อหน่วยงาน)

เปา้หมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เปา้หมาย/

ปขีอง

หน่วยงาน

หน่วยงาน

1 การเพิม่อาจารย์

ทีม่คีณุวุฒิ

ปริญญาเอก

1.1 จ านวนอาจารย์ทีม่คีณุวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 33.00 ร้อยละ 

33.00

2 การเพิม่จ านวน

อาจารย์

ชาวตา่งชาติ

2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ปน็ชาวตา่งชาต ิ(นับ

เฉพาะอาจารย์ปฏบิตังิานจริง)

ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.0Proportion of 

international faculty

 
 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนกจิรรมที่บรรลุเป้าหมาย  กจิรรม 4 1 1 

2. จ านวนความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

กจิรรม 7 6 4 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

รอ้ยละ 57.14 16.67 25.00 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ตัวชีวั้ด กลยุทธศาสตร์

13
. ว

ิทย
าล

ัยโ
ลจ

สิต
กิส

แ์ล
ะซ

ัพพ
ลา

ยเ
ชน

Proportion of inbound 

exchange and 

outbound exchange 

โครงการ

นักศกึษา

แลกเปลีย่น

1 นักศกึษา มรภ.สส ที่

ไปแลกเปลีย่น 0

2 นักศกึษา จาก ปตท

 มาแลกเปลีย่นที ่

มรภ.สส ทีไ่ป

แลกเปลีย่น 0

3. นักศกึษาตา่งชาตทิี่

ลงทะเบยีนเรียนที ่

มภร.สส 0

รวมตัวตัง้ 0

รวมตัวหาร 2,581

คดิเปน็ร้อยละ 0.00

การบรรลุ ไม่บรรลุ

จ านวนกิจกรรมท่ีบรรลุ บรรลุ 1

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนนิการไม่บรรลเุปา้หมาย ไม่บรรลุ 3

จ านวนกิจกรรมท้ังหมด 4

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ์

 Webometrics

25.00

0.0000

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

(เปา้หมายต่อหน่วยงาน)

เปา้หมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เปา้หมาย/

ปขีอง

หน่วยงาน

หน่วยงาน

คะแนนตัวชีวั้ด

3 จ านวนนักศกึษาแลกเปลีย่น

 - นักศกึษาทีไ่ปศกึษาในตา่งประเทศ/ นักศกึษา

ชาวตา่งชาตทิีม่าศกึษาภายในหนว่ยงาน

ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

50.00 52.50 55.00 57.50 ≥ 60.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามเกณฑ์ QS 

1.13 25.00 1.0000 0.0120 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 60.00 25.00 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

  การปฏิบัติงาน: วิทยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ด าเนนิการจัดท าแผนการจดัอันดับมหาวิทยาลยัตาม

เกณฑ์ QS และก ากับตดิตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนให้บรรลุตามแผนการจัดอนัดับฯ ที่ก าหนด พรอ้ม

ทั้งรายงานผลการด าเนินงานประจ าทุกเดือน 

  มาตรการที่ไดด้ าเนนิการ: ด าเนินตามกจิกรรมการที่ก าหนดไวต้ามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลยัตาม

เกณฑ์ QS 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

  ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความส าคัญกับกจิกรรมที่ได้รับผิดชอบตามแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลยัตาม

เกณฑ์ QS ที่ได้รับมอบหมาย 

  ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไดจ้ัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนนุกจิกรรม

การตามแผนการจดัอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS  

  ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ:์ วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน น าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเปน็เครื่องมือที่ช่วยท า

ให้ด าเนินงานตามกจิกรรมของแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

  ด้านบุคลากร:  

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนน้อย และอยู่ใน

กระบวนผลักดันให้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

2) วิทยาลัย ฯ เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ที่เป็นอาจารย์ประจ าที่เป็นชาวต่างชาติ  

3) วิทยาลัยฯ ด าเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศในการสนับสนุนนักศึกษาไปศึกษาในต่างประเทศ

หรอืนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาภายในหน่วยงาน  

4) วิทยาลัย ฯ สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการที่รองรับบทความวิจัย/ บทความทางวิชาการที่

เผยแพร่ Proceedings/ Journal ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  

หลักฐานอ้างองิ : 

CLS1.1.2-01 รายงานความกา้วหน้าการด าเนนิงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลยัโดย QS 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรอื

นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รางวัล 3 15 27 

1.1 ระดับชาติ รางวัล 3 15 27 

 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 3 8 24 

 (2) เช่ียวชาญการสื่อสาร รางวัล 3 11 2 

 (3) มีจติสาธารณะ   รางวัล 0 - 1 

1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล 0 0 0 

 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 0 0 0 

 (2) เช่ียวชาญการสื่อสาร รางวัล 0 0 0 

 (3) มีจติสาธารณะ   รางวัล 0 0 0 

2. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน - - 2,581 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รอ้ยละ - - 0.93 
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ผลการ

ปฏบิตัิ
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ประจ าปี
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าณ 

พ.ศ. 

2561 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 
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56
1 

สามารถสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามสาขาวิชาได้ดงันี้  

นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

1 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 เพาะกายเยาวชน

ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักเกนิ 70 กโิลกรัม

การแขง่ขันกฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิระหว่างวันที ่

9-19 พฤศจกิายน 2560 ณ จงัหวัดนนทบรีุ

สมาคมกฬีาแหง่

จงัหวัด

กรุงเทพมหานคร

P - - ระหว่างวันที ่

9-19 

พฤศจกิายน 2560

60127321116 นายพุฒ ิสมบญุรอด  สาขาการจดัการโลจสิตกิส์

2 เกยีรตบิตัร วิทยากรอบรมในหวัขอ้ การเตรียม

ความพร้อมสูส่ถานประกอบการวันที ่8 

เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ศรีราชา

- - P 8-Apr-60 60427321019 นาง ธญัชนก   อ่ าหุน่ การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคพเิศษ)

3 โครงการ TRAIN THE TRAINER 2016 สุดยอด

นักพูดมอือาชพี ประจ าป ี2560 รางวัลชนะเลศิ

 ประจ าภาคตะวันออก

บริษทั แด็กชนิ ประ

เทศ าทย จ ากัด

P - - 23-Aug-60 60427321036 นางสาว อลษิา  เจริญสุข การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคพเิศษ)

57127331039 นางสาวนริิสรา ไตร่ตรอง การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

59127343045 นายอภสิทิธิ ์ชณิศรี การจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ

59127343003 นายยศพล จงธนกมล การจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ

59127343016 นางสาวศศนิันท ์โพธิแ์พง่พุม่ การจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ

59127343051 นางสาวอัญชล ีชาวกงจกัร์ การจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ

58127332032 นายทศัไนย อันอามาตย์ การจดัการโซอุ่ปทานธรุกจิอาหารและบริการ

58127332023 นายพรพพิัฒน ์สมพงษ์ การจดัการโซอุ่ปทานธรุกจิอาหารและบริการ

58127321090 นายกตัญญู ขวัญสกุล การจดัการโลจสิตกิส์

58127321158 นายฉัตรชัย ศรีปยุ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321158 นางสาวอรณิชา ศรีสมทุร การจดัการโลจสิตกิส์

59127321176 นางสาวศุภาพชิญ ์พงศศ์รีสบืสุข การจดัการโลจสิตกิส์

59127339252 นางสาวมนัสนันท ์ธนาศุภวัฒน์ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321195 นายภาธร พุม่วิเชยีร การจดัการโลจสิตกิส์

58127321188 นายทรงภพ บวับญุ การจดัการโลจสิตกิส์

58127321053 นายภญิโญ อาจแย้มสรวล การจดัการโลจสิตกิส์

58127321147 นายตณิณภพ พันธุเ์สอื การจดัการโลจสิตกิส์

59127321055 นายอุดม พูลลาภ การจดัการโลจสิตกิส์

58127321180 นางสาวนัทธช์นัน ศริิส าเภา การจดัการโลจสิตกิส์

58127321179 นางสาวณัฐรดา สุขศรี การจดัการโลจสิตกิส์

58127321189 นายพรีพล พรมวัง การจดัการโลจสิตกิส์

58127334058 นายพงศกร ผาสุข การจดัการขนสง่

59127340033 นางสาวนลนิ ีพรหมหติาทร การจดัการธรุกจิคา้ปลกี
59127340029 นางสาวชนกานต ์ศริิมงคล การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

59127341001 นางสาวนริชา เทยีนเทีย่ง การจดัการโซอุ่ปทานธรุกจิอาหารและบริการ

59127341006 นางสาวเกวลนิ โพธรัิงษี การจดัการโซอุ่ปทานธรุกจิอาหารและบริการ

59127341014 นางสาวอรณิชา สุขสวัสดิ์ การจดัการโซอุ่ปทานธรุกจิอาหารและบริการ

59127340064 นางสาวรัชดาภรณ์ ประสงครั์ตน์ การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

60127321460 นางสาว ภาวิน ี จติรปลื้ม

60127321459  นางสาว ไพริน  สนิสมทุร

60127321397 นางสาวณัชชา  แจง้สุข

59127321134 นางสาวจติรลดา ไกรวาปี การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

59127321137 นางสาวสุภาดา กาลบตุร การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

59127321315 นางสาวสุทธติา สุริยะชัย การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

60127321393 นางสาวสุพัตรา  จนัวัด การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

60127321457 นางสาวตวงรัตน ์ กลา้พระจนัทร์ การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

60127321449 นางสาวดาวประกาย  มากดี การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชา

4 เกยีรตบิตัร การพัฒนาศักยภาพเปน็แกนน า

นักศกึษา โครงการ "รู้เก็บ รู้ใช ้สบายใจ" ระยะที่

 2

ชมรม CSR สมาคม

ธนาคารไทยสภา

องคก์ารพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในพระ

บรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

P -

ล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล
ระบดุ้านของรางวัล

ว-ด-ป ได้รบัรางวัล

- วันที ่19 มกราคม

 2561

5 รองชนะเลศิอันดับ 1 โครงการประกวด

ออกแบบพัฒนาบรรจภุณัฑ์  เพือ่การขนสง่

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  -  - 23  ก.พ. 61

6 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์  เพือ่การขนสง่ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  -  - 23  ก.พ. 61

7 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์ ระดับชาต ิเพือ่การขนสง่ 

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  -  -
23  ก.พ. 61

การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

8 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์ ระดับชาต ิเพือ่การขนสง่ 

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  -  - 23  ก.พ. 61

9 รางวัลชมเชย กจิกรรมเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางวิชาการดา้นโลจสิตกิส ์ระดับคณะวิชา

กจิกรรมการประกวดแขง่ขันจดับธูนทิรรการ 

วิทยาลัยเซาธอ์ีสท์

บางกอก คณะโลจิ

สตกิสแ์ละ

P  -  - 15 ก.พ. 61
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

P - - 59127321028 นางสาวพัณณิตา ลปิตะศริิ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321044 นางสาวพมิพร ไชยชนะ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321066 นางสาวเพชรรัตน ์ธาดรรัตน์ การจดัการโลจสิตกิส์

60127321406 นางสาววลัยลักษณ์ ทศันสุวรรณ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321008 นางสาวเบญจมาภรณ์ ยอดงาม การจดัการโลจสิตกิส์

59127321043 นางสาวชลธชิา กว้างทุง่ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321044 นางสาวดวงกมล ลิ้วศริิ การจดัการโลจสิตกิส์

60127321236 นายจริพันธุ ์พัชรไชยกุล การจดัการโลจสิตกิส์

11 เกยีรตบิตัรรางวัลบคุคลทีถ่า่ยทอดความรู้และ

ใหค้ าแนะน าดา้นการสือ่สารโลจสิตกิสก์ับซัพ

พลายเออร์เพือ่งานจดัซื้อ

บริษทั สหการ

ประมลู จ ากัด

- P - 15 ธ.ค. 2560 60467808001 นายจรัิง  จรัิงคานนท์ บริหารธรุกจิมหาบณัฑิต (การจดัการโลจิ

สตกิสแ์ละซัพพลายเชน)

12 เกยีรตบิตัรรางวัลบคุคลทีถ่า่ยทอดความรู้และ

ใหค้ าแนะน าดา้นการสือ่สารโลจสิตกิสก์ับซัพ

พลายเออร์เพือ่งานจดัซื้อ

บริษทั สหการ

ประมลู จ ากัด

- P - 16 ธ.ค. 2560 60467808014 นายปัจจัย  อนิทรน้อย บริหารธรุกจิมหาบณัฑิต (การจดัการโลจิ

สตกิสแ์ละซัพพลายเชน)

13 เหรียญทองแดง กฬีาซอฟท์เทนนิส ประเภทหญิงคู่ กฬีาเยาวชนแห่งชาติ

 คร้ังที3่4 "น่านเกมส์"

P - - วนัที ่20-28 

มนีาคม 2561

59127339259 นางสาวณัฐภวกิา ชิงชัย แขนงวชิาธรุกจิพาณิชยนาวี

14 Certifacate of Performance With Highest Honor 

(รางวัลที่ 1)

P - - 59127321195 นายภาธร พุ่มวเิชียร การจัดการโลจสิติกส์

15 Certifacate of Performance With Highest Honor 

(รางวลัที่ 2)

P - - 60127321380 นางสาววริศรา วงษส์านิล การจัดการโลจสิติกส์

16 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 1)

P - - 59127321238 นางสาวปาริฉัตร อ ามฤต การจัดการโลจสิติกส์

17 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 2)

P - - 60127321123 นายเดโชชัย พลเย่ียม การจัดการโลจสิติกส์

18 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 3)

P - - 60127321406 นางสาววลัยลักษณ์ ทัศนสุวรรณ การจัดการโลจสิติกส์

19 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 4)

P - - 60127321094 นางสาวศศินา อภัยจติ การจัดการโลจสิติกส์

20 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 5)

P - - 59127321291 นางสาวกัญญาณัช สิบศักดิ์ การจัดการโลจสิติกส์

21 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 6)

P - - 60127321423 นางสาวรัชนีกร เชื้อชาวนา การจัดการโลจสิติกส์

22 เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 

Leadership Development Program รุ่นที่ 49

บริษัท ซีพี ออลล์ 

จ ากัด โครงการ 

Leadership 

Development 

Program รุ่นที่ 49

วนัที่ 1-3 มิถุนายน 

2561 THE PINE 

RESORT จังหวดั

ปทุมธานี   

P - - 59127343045 นายอภิสิทธิ์ ชิณศรี การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

23 รางวลัเหรียญทอง โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท หา้งเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - - 20 ก.ย. 2561 58427331008 นายกรกต ช่วยแสง การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

24 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท หา้งเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - - 20 ก.ย. 2561 60827340006 นางสาวกัลยา มงคลสูตร การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

25 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท หา้งเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - - 20 ก.ย. 2561 60827340007 นางสาวหฤทัย ทองนรินทร์ การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

26 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท หา้งเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - - 20 ก.ย. 2561 60827340009 นางสาวณัฐชนก เตชฤทธิพิทักษ์ การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

27 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท หา้งเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - - 20 ก.ย. 2561 60827340012 นางสาวศันสนีย์ เอีย่มประเสริฐ การจดัการธรุกจิคา้ปลกี

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชาล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระบดุ้านของรางวัล
ว-ด-ป ได้รบัรางวัล

10 รางวัลชมเชย การแขง่ขันทกัษะวิชาชพีดา้นโลจิ

สตกิส ์“การสร้างบรรจภุณัฑ์และน าไปทดสอบ

 Drop Test และเกมสแ์บบจ าลอง สถาณการณ์

เบยีร์เกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ  

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร

(ชมเชย)

คณะบริหารธรุกจิ

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจกัรพงษ

ภวูนารถ  เขตดนิ

แดง 

23 ม.ค. 61

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม

 วทิยาเขตชลบุรี

วนัที่ 11 กุมภาพันธ์

 2561
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- รอ้ยละ 0.03 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ไดร้ับการ

ยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ ์

3.50 0.93 5.0000 0.1854 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

รอ้ยละ 0.20 0.93 บรรลุ  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

 การปฏบัิตงิาน: วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนนิการสนับสนุนส่งเสรมใิห้แต่ละหลักสูตรส่ง

นักศกึษาเข้า รวม่การประกวดในเวทีต่างๆ เพือ่ให้นักศกึษาได้รับประสบการณใ์นการเข้าร่วมแขง่ขันกับสถาบัน

ตา่งๆ  

 มาตรการท่ีได้ด าเนนิการ: วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน พยายามสง่เสริมในนักศกึษาเขา้รว่มการ

แข่งขันใน สายงานด้านการจัดการโลจิสตกิส ์และในสายงานท่ีเกีย่วข้องกับสาขาเพื่อเป็นประโยชนก์ับนักศกึษาได้

เรียนรู้ท้ังจากทฤษฎ ีและการปฏบัิติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ และนักศกึษา แต่ละสาขาวิชาให้ความส าคัญในการเข้าร่วมการแขง่ในเวทีต่าง ๆ และ 

พยายามหาเวทีเพื่อเข้าร่วมประกวด เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้  

 ด้านงบประมาณ: วทิยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนใหแ้ตล่ะ

สาขาวิชาส่งนักศกึษาเข้าร่วมการประกวด เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศกึษาได้รับประสบการณ์และการเรียนใหม่ๆ   

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: จัดเวทีประกวดภายในวทิยาลัย เพื่อหานักศกึษาท่ีมีความสามารถไปแข่งขันในเวที 

ระดับชาติ และระดับนานาชาตติอ่ไป  

 ด้านกระบวนการ/วธีิการ: แตล่ะสาขาวิชาใหค้วามรู้และจัดอบรมให้ความรู้แกน่ักศกึษาเพิ่มเตมิ เพ่ือให้

นักศกึษาได้ เตรียมความพร้อมในการออกไปแขง่ขัน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.1.3-01 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพาะกายเยาวชนชาย รุน่เวลเตอร์เวท น้ าหนักเกนิ 70 กโิลกรัม การ

แข่งขันกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิระหว่างวนัที่ 9-19 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวดันนทบุรี 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

CLS1.1.3-02 เกียรติบตัรเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การเตรยีมความพรอ้มสูส่ถานประกอบการวันที่ 8 

เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรรีาชา 

CLS1.1.3-03 รางวลัชนะเลิศ ประจ าภาคตะวนัออก โครงการ TRAIN THE TRAINER 2016 สดุยอดนักพูดมอื

อาชีพ ประจ าป ี2560 

CLS1.1.3-04 รูปงานรับเกยีรติบัตร งานแสดงผลงาน โครงการ รู้เก็บ รูใ้ช้ สบายใจ ระยะที่ 2 

CLS1.1.3-05 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม 

CLS1.1.3-06 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งปลาสวยงาม 

CLS1.1.3-07 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ เพื่อการขนส่ง ปลา

สวยงาม 

CLS1.1.3-08 รางวลัชมเชย โครงการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ เพื่อการขนส่ง ปลา

สวยงาม 

CLS1.1.3-09 รางวัลชมเชย กจิกรรมเครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา

กจิกรรมการประกวดแข่งขันจัดบูธนิทรรการ เผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่นไทย ครัง้ที่ 3 

CLS1.1.3-10 รางวัลชมเชย การแขง่ขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส ์“การสรา้งบรรจุภัณฑ์และน าไปทดสอบ 

Drop Test และเกมส์แบบจ าลอง สถาณการณ์เบียร์เกมส์” 

CLS1.1.3-11 เกยีรติบัตรรางวลับุคคลที่ถ่ายทอดความรูแ้ละให้ค าแนะน าด้านการสื่อสารโลจิสติกส์กับซัพ

พลายเออรเ์พื่องานจดัซื้อ นายจิรัง จิรังคานนท์ นศ. ปรญิญาโท 

CLS1.1.3-12 เกียรติบัตรรางวลับุคคลที่ถ่ายทอดความรูแ้ละให้ค าแนะน าด้านการสื่อสารโลจิสติกส์กับซัพ

พลายเออรเ์พื่องานจดัซื้อ นายปัจจัย อินทรนอ้ย นศ.ปรญิญาโท  

CLS1.1.3-13 เหรียญทองแดง กฬีาซอฟท์เทนนสิ ประเภทหญิงคู่ กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่34 "น่านเกมส์" 

วันที่ 20-28 มนีาคม 2561 

CLS1.1.3-14 เกียรติบตัรรางวลั Performance with highest honor นายภาธร พุ่มวิเชียร (รางวัลที ่1)  

CLS1.1.3-15 เกียรติบัตรรางวลั Performance with highest honor นางสาววรศิรา วงษส์านิล (รางวัลที ่2) 

CLS1.1.3-16 เกียรติบัตรรางวลั Performance with highest honor นางสาวปาริฉัตร อ ามฤต (รางวัลที่ 1) 

CLS1.1.3-17 เกียรติบตัรรางวลั Performance with highest honor นายเดโชชัย พลเยี่ยม (รางวัลที่ 2) 

CLS1.1.3-18 เกียรติบัตรรางวลั Performance with highest honor นางสาววลัยลักษณ ์ทศันสุวรรณ (รางวัลที ่

3) 

CLS1.1.3-19 เกียรติบัตรรางวลั Performance with highest honor นางสาวศศินา อภัยจติ (รางวัลที ่4) 

CLS1.1.3-20 เกียรติบตัรรางวัล Performance with highest honor นางสาวกัญญาณัช สบิศักดิ์ (รางวัลที่ 5) 

CLS1.1.3-21 เกียรติบัตรรางวลั Performance with highest honor นางสาวรัชนีกร เชื้อชาวนา (รางวัลที ่6) 

CLS1.1.3-22 เกียรติบตัรผา่นการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสตูร Leadership Development Program รุน่ที่ 49 

บรษิัท ซพีี ออลล ์จ ากัด  

CLS1.1.3-23 รูปการรับรางวลัเหรียญทอง โครงการทุนทวภิาคเีซ็นทรัลระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2560  

นายกรกต ช่วยแสง  

CLS1.1.3-24 รูปการรับรางวลัเหรียญเงนิ โครงการทุนทวภิาคเีซ็นทรัลระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2560
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นางสาวกัลยา มงคลสูตร 

CLS1.1.3-25 รูปการรับรางวลัเหรียญเงนิ โครงการทุนทวภิาคเีซ็นทรัลระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2560 

นางสาวหฤทยั ทองนรนิทร ์

CLS1.1.3-26 รูปการรับรางวลัเหรียญเงนิ โครงการทุนทวภิาคเีซ็นทรัลระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 2560 

นางสาวณัฐชนก เตชฤทธิพิทกัษ์ 

CLS1.1.3-27 รูปการรับเหรียญเงิน โครงการทุนทวิภาคเีซน็ทรัลระดับปรญิญาตร ีปีการศึกษา 2560 นางสาว

ศันสนยี์ เอี่ยมประเสรฐิ 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

  เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ประธานหลักสูตรปริญญาโท/

เอก/หัวหนา้สาขาวิชา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

เจา้หน้าที่ประจ าสาขาปรญิญาโท/เอก 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. ระดั บคะแนนคุณภาพขอ งบัณฑิ ต 

ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน - 4.39 4.38 

สาขาวิชา ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายดา้น 
คุณธรรม

จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข  การ

ส่ือสาร ฯ 

ด้านอื่นๆ รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4.39 4.44 4.38 4.37 4.31 

- 4.38 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

5.00 5.00 4.00 5.00 5.00  - 4.75 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

       

   -แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 4.45 4.49 4.52 4.47 4.46  - 4.49 

   -แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 4.31 4.22 4.22 4.28 4.24  - 4.26 

   -แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

ธุรกิจอาหารและบริการ 
4.54 4.29 4.10 4.50 4.29  - 4.33 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

4.33 4.08 4.50 4.42 4.33  - 4.35 

รวม 4.52 4.47 4.26 4.50 4.44 - 4.38 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.80 3.93 4.05 4.18 ≥4.30 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 

ป ริญญาต รี  โ ท  เ อ ก  ต า ม ก รอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

3.50 4.38 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥4.30 4.38 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน:   

1) วิทยาลัย ฯ ด าเนินการส ารวจระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาบัณฑิต

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทุกหลักสูตร ที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 

26 มิถุนายน 2560 การศึกษาได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านในการติดตามการ

ตอบแบบสอบถาม 

2) วิทยาลยั ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการส ารวจ และจดัท ารายงานผลการส ารวจสง่ไปยงักองบรกิาร

การศึกษา  เพื่อน าผลมาช่วยในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เปน็ที่ตอ้งการของตลาดแรงงานและ

ผู้ประกอบการณ ์และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ความส าคัญกับบุคลากรในการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการด าเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้ส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความส าคัญของแตล่ะสาขาวิชาในการติดตามการส ารวจคุณภาพของบัณฑิต

ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ
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ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 
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ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 
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รายงานผล
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ประจ าปี
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ณ พ.ศ. 
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รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: ทางหลักสูตร และแต่ละสาขาวิชา ได้การใช้โซเชียลเป็นเคร่ืองมือในการช่วย

ตดิตาม สื่อสารกับบัณฑิต 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 การด าเนินการท าแบบส ารวจที่ล้าช้า เช่น การส่งคนืการประเมินแบบส ารวจมีการสง่คนืที่ล่าช้า 

หลักฐานอา้งองิ: 

CLS1.2.1-01 รายงานผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได้งานท าและการประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป ี

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้สาขาวิชา ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

โทรศัพท์ : 034-964971 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน 
หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  คน 147 302 432 

2 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง

การมงีานท า 

คน 142 294 429 

 

2.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดง้านท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 127 246 370 

 

2.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีได้งานท าระยะเวลา

มากกว่า 1 ปี 

คน 0 8 22 

 

2.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีอุปสมบท คน 1 0 0 

 

2.5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีเกณฑ์ทหาร คน 0 4 5 

 

2.6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีมงีานท าก่อนเข้า

ศึกษา 

คน 5 20 24 

 

2.7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน 0 3 6 

 

2.8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีียังไม่มีงานท า คน 9 13 2 

3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง

การมงีานท า (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมงีานท าก่อนเข้าศึกษา 

ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร)  

(ข้อ 2 ลบดว้ย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7)) 

คน 127 267 394 

4 รอ้ยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรท่ีีได้งานท าหรอื

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100) 

รอ้ยละ 89.44 91.79 93.91 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

78.00 80.50 83.00 85.50 ≥ 88.00 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

3.50 93.91 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 88.00 93.91 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาด าเนินการติดตามการเข้า

ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต ให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบัตร 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก ากับติดตามแตล่ะสาขาวิชาด าเนินการ

ติดตามการเขา้ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต ให้ครบถ้วนตามจ านวนทีส่ าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความส าคัญของแตล่ะสาขาวิชาในการติดตามการเขา้ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต ให้

ครบถว้นตามจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา 

 ดา้นเครื่องมือ/อุปกรณ:์ ทางหลักสูตร และแต่ละสาขาวิชา ได้การใช้โซเชียลเป็นเคร่ืองมอืในการช่วยตดิตาม 

สื่อสารกับบัณฑติ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร ความเข้าใจเก่ียวกับการตอบข้อค าถามของบณัฑิต อาจเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวการตอบ

ค าถามของบัณฑิต 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.2.2-01 รายงานความก้าวหน้าบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานตรงสาขาวิชา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้สาขาวิชา ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์ประจ าสาขา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน 

หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  คน 147 302 432 

2 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามเรื่อง

การมงีานท า 

คน 142 294 429 

 

2.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีไดง้านท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 127 246 370 

 

2.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีได้งานท าระยะเวลา

มากกว่า 1 ปี 

คน 0 8 22 

 

2.4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีอุปสมบท คน 1 0 0 

 

2.5 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีเกณฑ์ทหาร คน 0 4 5 

 

2.6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีมงีานท าก่อนเข้า

ศึกษา 

คน 5 20 24 

 

2.7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีศึกษาต่อระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน 0 3 6 

 

2.8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีียังไม่มีงานท า คน 9 13 0 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมงีานท า ภายใน 1 ปี  ท่ี

ท างานตรงสาขา 

คน 85 200 337 

4 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรท่ีีได้งานตรงสาขาวิชา 

(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100) 

รอ้ยละ 66.93 81.30 91.08 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

65.00 67.50 70.00 72.50 ≥ 75.00 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่

ได้งานตรงสาขาวิชา 

3.50 91.08 5.0000 0.0599 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 75.00 91.08 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้แต่ละสาขาวิชาด าเนินการติดตามการเข้า

ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต ให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

พระราชทานปรญิญาบัตร 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก ากับติดตามแต่ละสาขาวิชาด าเนินการ

ติดตามการเขา้ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต ให้ครบถ้วนตามจ านวนทีส่ าเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความ

พรอ้มกอ่นเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความส าคัญของแตล่ะสาขาวิชาในการติดตามการเขา้ตอบแบบส ารวจของบัณฑิต ให้

ครบถว้นตามจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา 

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: แต่ละสาขาวิชา ได้การใช้โซเชียลเป็นเคร่ืองมือในการช่วยตดิต่อสื่อสารกับบัณฑติ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร ความเข้าใจของข้อค าถามของบัณฑติ อาจเกิดความเข้าใจผดิเก่ียวการตอบค าถามขอบัณฑิต 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.2.3-01 รายงานความก้าวหน้าบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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เป้าประสงค์ 1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร

จัดการการด าเนินการตามพันธกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ต่อการด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 1) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  

รายการ 
ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีการพัฒนา ปรับปรุงหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและสังคม 

5.00 มากที่สุด 

2) มีงานวิจัยและบรกิารวิชาการที่พฒันาองคค์วามรู้ บูรณาการการเรียนการสอนรว่มกับ

ชุมชน และท าความรว่มมือกับภาครัฐและเอกชน 

5.00 มากที่สุด 

3) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 4.99 มากที่สุด 

4) มีการพัฒนากระบวนการให้บรกิารที่มีคุณภาพ และตอบสนองความตอ้งการของ

ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.97 มากที่สุด 

5) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อต่อการบรกิารจัดการและการ

ตดัสินใจ 

4.99 มากที่สุด 

6) มีการจัดท าแนวทางส่งเสรมิการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ  4.99 มากที่สุด 

7) มีกระบวนการการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน 5.00 มากที่สุด 

8) การบรหิารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใชง้บประมาณ 4.96 มากที่สุด 

9) มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละจัดท าแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) ประจ าปี 

ตลอดจนการสื่อสารสูก่ารปฏบิัติ  

5.00 มากที่สุด 

10) มีกระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 4.99 มากที่สุด 

11) มกีารพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลและจัดท าแผนพัฒนาในทกุสายงานเพื่อให้เกิด

ความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 

4.97 มากที่สุด 

12) มีกระบวนการการมีส่วนรว่มของบุคลากร สรา้งความผาสกุและความผูกพันต่อองค์กร 4.99 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 มากท่ีสุด 

2) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของนักศึกษาในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 

รายการ 
ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนกัศึกษาและสงัคม 4.48 มาก 

2) มีงานวิจัยสามารถน าองคค์วามรู้มา บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 4.41 มาก 

3) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.48 มาก 



 

 

33 

         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4) มีการให้บรกิารที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของนกัศึกษา 4.47 มาก 

5) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการท างานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน 

4.44 มาก 

6) เปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการตรวจสอบ

ผลการท างานของมหาวทิยาลัย/คณะ/วิทยาลัย 

4.45 มาก 

7) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิง่แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย 4.41 มาก 

8) มีกิจกรรมที่สง่เสรมิ อนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 4.41 มาก 

9) อาจารย์มีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาต ิ 4.51 มากที่สุด 

10) อาจารย์มีความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ 4.53 มากที่สุด 

11) มกีารพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning 4.53 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 มาก 

3) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าในการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

รายการ 
ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีหลกัสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม 4.90 มากที่สุด 

2) มีชื่อเสียงด้านการผลิตบัณฑิตที่จบแล้วมงีานท า 4.85 มากที่สุด 

3) มีผลงานวิจัย การบรกิารวิชาการให้แก่ชมุชนและสังคม 4.82 มากที่สุด 

4) มีการให้บรกิารที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4.82 มากที่สุด 

5) สามารถตรวจสอบการท างาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  4.84 มากที่สุด 

6) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 4.85 มากที่สุด 

7) เปิดโอกาสให้ศษิยเ์ก่าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนรว่มในกิจกรรม  4.82 มากที่สุด 

8) แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 4.80 มากที่สุด 

9) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย 4.79 มากที่สุด 

10) มีกิจกรรมที่สง่เสรมิ อนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมไทย 4.83 มากที่สุด 

11) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ 4.79 มากที่สุด 

12) อาจารย์มีความสามารถ มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างมืออาชีพ 4.82 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 มากท่ีสุด 

4) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ในภาพรวมจ าแนกตาม

กลุ่ม 

กลุ่ม 
ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) บุคลากร 4.83 มากที่สุด 

2) นักศึกษา 4.81 มากที่สุด 

3) ศิษย์เกา่ 4.79 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.48 มากท่ีสุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.50 3.63 3.75 3.88 ≥ 4.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อ

การด า เนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

1.13 4.48 5.0000 0.0599 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.00 4.48 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดด้ าเนนิการส ารวจระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของ

บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ตอ่การด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั จ านวนปลีะ 2 คร้ัง (รอบที ่1 

มกราคม - กุมภาพันธ,์ รอบที่ 2 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561) โดยผลส ารวจ รอบที่ 2 พบว่า บุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เกา่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เกา่ต่อการด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ คา่เฉลีย่ 4.48 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ความส าคัญกับบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์

เก่า เพื่อเป็นการความเช่ือมัน่และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ต่อการด าเนินการตามภารกจิของ

มหาวิทยาลยั ใหส้ าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ให้ความรว่มมือในการด าเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ในการสรา้งความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการ

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: ความรูค้วามใจที่แท้จริงของบุคลกรในการความเช่ือมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/

ศิษย์เกา่ต่อการด าเนนิการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  



 

 

35 

         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ:. 

CLS1.3.1-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ/ความเช่ือมั่นและไว้วางของบุคลากร/นักศึกษา/ศษิย์เกา่ต่อ

การด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบที่ 2) 
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกจิการเรยีนการสอน การ

วิจัย การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิชาการ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปกีารศกึษา 

2558 2559 2560 

1. จ านวนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการพันธ

กิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กจิกรรม - 8 5 

2. จ านวนกจิกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจ าปี

การศึกษา 

กจิกรรม - 8 5 

3. รอ้ยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ

พันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิาร

วิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

รอ้ยละ - 100.00 100.00 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 62.50 65.00 67.50 ≥ 70.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอก

หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1.00 100.00 5.0000 0.0530 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 70.00 100.00   บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ 

พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กับ

นักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสรา้งสมรรถนะให้กับนักศึกษานอกเหนือจากรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมสง่เสรมินอกหลักสตูร

ที่บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 ด้านงบประมาณ: .วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไดจ้ัดสรรงบประมาณในการจัดกจิกรรมส่งเสรมิ

นอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.4.1-01 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและถวายเทยีนพรรษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 

CLS1.4.1-02 รายงานผลการด าเนินโครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.4.1-03 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรียมพรอ้มเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ 

CLS1.4.1-04 รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรูด้้านการบรหิารจดัการเคลื่อนยา้ย

อุปกรณภ์ายในคลังสินคา้ (รถฟอร์คลิฟท)์ ฯ 

CLS1.4.1-05 รายงานผลการด าเนินโครงการแสงธรรมน าชวีิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนน - 37.43 33.24 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด กจิกรรม - 8 7 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแน

เฉลี่ย 

- 4.68 4.75 

 โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจ าแนกรายโครงการ/กจิกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม จ านวนผู้เขา้ร่วม ระดับความพงึพอใจ 

1. โครงการแสงธรรมน าชีวติ 1,684 4.91 

2. โครงการอบรมการเตรยีมความพรอ้มสูส่ถาน

ประกอบการ (บรกิารจัดหางานและฝึกอบรม

อาชีพ) 

510 4.87 

3. โครงการค่ายผู้น าเพาะเมลด็พันธุใ์หม ่CLS 1,684 4.88 

4. โครงการ CLS Ambassadors Contest 2017 963 4.89 

5. โครงการพัฒนาทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ Excel 300 4.65 

6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 300 4.72 

7.โครงการอบรมให้ความรูท้างด้านงานประกัน

คุณภาพ 

630 4.32 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

1.00 4.75 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.25 4.75 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ 

พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ให้กับ

นักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสรา้งสมรรถนะให้กับนักศึกษานอกเหนือจากรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมสง่เสรมินอกหลักสตูรที่

บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวิจัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ด้านงบประมาณ: .วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไดจ้ัดสรรงบประมาณในการจัดกจิกรรมส่งเสรมิ

นอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ:. 

CLS1.4.2-01 รายงานผลการด าเนินโครงการแสงธรรมน าชวีิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.4.2-02 รายงานผลโครงการการบรกิารจัดหางาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.4.2-03 รายงานผลการด าเนินโครงการเพาะเมล็ดพนัธุ์ CLS ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.4.2-04 รายงานผลการด าเนินโครงการ CLS Ambassdors Contest 2017 

CLS1.4.2-05 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

2010 ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.4.2-06 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

CLS1.4.2-07 รายงานผลการด าเนินโครงการสรา้งความรูค้วามเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชีว้ัด  : 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรยีนการสอน  

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ

สอน 

คน 33 53 56 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจรงิทั้งหมด 

(ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ) 

คน 33 53 56 

3. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา จ านวนอาจารย์ 

ที่มีเว็บไซต์ 

จ านวนอาจารย์ 

ที่ปฏิบัติงานจริง 

คิดเป็นร้อยละ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 11 11 100.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์  20 20 100.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

5 5 100.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 15 15 100.00 

บธ. ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บธ. ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

5 5 100.00 

รวม 56 56 100.00 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
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รายงานผล
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ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

1.00 100.00 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ผลักดันให้อาจารย์ประจ าทุกท่านด าเนินการจัดท า

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีเว็บไซต์ใน

การจัดการเรียนการสอนครบทุกทา่น จ านวน 56 คน 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: ด าเนินการก าหนดเกณฑ์ ให้อาจารย์ประจ าสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:อาจารย์ประจ าทุกท่าน ให้ความรว่มมือในการด าเนินการจดัท าเว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อชอ่งทางการเรียนรูอ้อนไลน์อีกรูปแบบหนึง่ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.4.3-01 รายชื่อของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ของการจัดการเรยีนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
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เป้าประสงค์ 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไม่ต่ ากวา่ระดบั 3.01 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหนา้สาขา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. จ านวนหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

คน 3 5 5 

2. จ านวนหลักสตูรที่รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 

2560 

คน 7 5 5 

3. รอ้ยละของหลักสตูรทัง้หมดทีผ่่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน

ไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.01 

รอ้ยละ 42.86 100.00 100.00 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ระดับ คะแนน 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ตรี โท เอก 

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ 

1   3.67 ระดับดี 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

1   3.54 ระดับดี 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1   3.83 ระดับดี 

บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  1  3.73 ระดับดี 

บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   1 3.39 ระดับดี  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60.00 62.50 65.00 67.50 ≥ 70.00 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่

ผ่ านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่

ต่ ากว่าระดับ 3.01 

3.50 100 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 70.00 100 บรรลุ   

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการให้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2560 ผลการ

ประเมินของหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 

3.01 ทุกหลักสูตร 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผลักดันและก ากับให้ทุกหลักสูตรด าเนนิการ

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนด และใหด้ าเนนิการตามปฏิทนิทีใ่นแต่ละปีการศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรของวทิยาลยั อาจารย์ประจ าหลักสตูรให้ความส าคัญกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เพื่อให้ผลการประเมินของหลักสูตรที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากร อาจารย์ประจ าที่เข้าใหม ่ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.5.1-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา

การจัดการโลจสิติกส ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.5.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา

การจัดการโลจสิติกส ์(หลักสตูรนานาชาติ) ประจ าปีการศกึษา 2560 

CLS1.5.1-03 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.5.1-04 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2560 

CLS1.5.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีการศึกษา 2560 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหนา้สาขา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 

1. ผลรวมค่าความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา  

(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 

คะแนน - 17.01 21.85 

2. จ านวนหลักสตูรทัง้หมด ประจ าปีการศึกษา  

(ที่มีนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย) 

หลักสูตร - 4 5 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อ

หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

คะแนน

เฉลี่ย 

- 4.25 4.37 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานจ าแนกรายหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ระดับ ค่าคะแนน 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 

ความพึงพอใจ ตรี โท เอก 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1   4.38 มาก 

-บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม) 

1   4.32 มาก 

-บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี) 

1   4.41 มาก 

-บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษา

จังหวัดชลบุร)ี 

1   4.36 มาก 

-บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 1   4.39 มาก 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพลายเชนธุรกิจ 1   4.35 มาก 

- แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 1   4.26 มาก 

- แขนงวิชาการจัดการธุรกจิคา้ปลกี 1   4.31 มาก 

- แขนงวิชาการจัดการธุรกจิคา้ปลกี (ภาคพิเศษ) 1   4.47 มาก 

-แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 1   4.38 มาก 

- แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 1   4.40 มาก 

-แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ 1   4.46 มาก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (หลักสูตร

นานาชาต)ิ 

1   4.30 มาก 

บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  1  4.42 มาก 

บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   1 4.40 มาก 

รวม 3 1 1 4.37 มาก 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.81 3.94 4.06 4.19 ≥ 4.31 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

1.00 4.37 5.0000 0.0530 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.31 4.37 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินส่งแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน พบว่า ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คา่เฉลี่ย 4.37 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด าเนินการจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาทีม่ีต่อหลักสตูรทุกหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่

มีต่อคุณภาพหลักสตูร และน าข้อมลูจากแบบสอบถามไปพฒันาคุณภาพหลักสูตร 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ความรว่มมือการบริหารจัดการหลักสูตร และการให้ความร่วมมือ

ของนักศึกษา 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.5.2-01 รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสตูร ประจ าปีการศกึษา 2560 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวชิาของตนเอง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้ส านักงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง 

คน - 53 55 

2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจรงิ 

 (ไมน่ับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาตอ่)  

คน 32 53 55 

3. รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ

ตนเอง 

ร้อยละ - 100 100.00 

   โดยมีผลการด าเนนิงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการที่ไดรั้บการ

เพิ่มพูนศักยภาพทาง 

จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการที่ปฏิบัตงิาน

จริง 

คิดเป็นร้อยละ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 10 10 100.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  20 20 100.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
5 5 

100.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 15 15 100.00 

บธ. ม. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

บธ. ด. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
5 5 

100.00 

รวม 55 55 100.00  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

75.00 77.50 80.00 82.50 ≥ 85.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ี

ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ

ในสาขาวิชาของตนเอง 

1.00 100.00 5.0000 0.0530 

 
การบรรลเุป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

≥ 85.00 100.00 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์หรือบุคลากร

สายวิชาการได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ โดยการจัดอบรมและส่งเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงาน

ภายนอก 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดให้อาจารย์หรอืบุคลากรสาย

วิชาการต้องเข้ารว่มการอบรมตามที่วทิยาลัยได้ก าหนดไว้ หรอืเป็นการอบรมที่อาจารยห์รอืบุคลากรสาย

วิชาการหน่วยงานภายนอกจดั 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง โดยการเขา้ร่วมการอบรมต่างๆ เพือ่เป็นการเพิ่ม

เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการของตนเอง 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดสรรงบประมาณในงบพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง คนละ 10,000 บาท  

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน : - 

หลักฐานอา้งองิ: 

CLS1.6.1-01 รายชื่อของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้ส านักงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คน 1 3 4 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 4 

1.2 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 

1.3 ศาสตราจารย์ 0 0 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 33 53 55 

3. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รอ้ยละ 3.03 5.66 7.27 

โดยมีผลการด าเนนิงานจ านวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 1 0 0 1 10 10.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 0 0 0 0 15 0.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 1 0 0 1 20 5.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) 0 0 0 0 5 0.00 

บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ และซัพพลายเชน  

บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ และซัพพลายเชน 

2 0 0 2 5 40.00 

รวม 4 0 0 4 55 7.27  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

15.00 17.50 20.00 22.50 ≥ 25.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3.50 7.27 1.0000 0.0371 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 25.00 7.27 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสรมิให้อาจารย์ประจ าที่อายุงานครบตาม

ก าหนดเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานเพื่อขอต าแหน่งวิชาการ ส าหรับอาจารย์ประจ าที่มีอายุยังไม่ถึง

สนับสนุนให้เข้าโครงการเตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกทา่นเข้ารว่ม

โครงการที่วทิยาลยัสนับสนุน เรื่อง การเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการที่สูงขึน้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการการ

น าเสนอผลงานเพื่อขอต าแหน่งวิชาการ และโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึน้  

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ

ส าหรับการจัดโครงการโครงการเตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.6.2-01 รายชื่อของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้ส านักงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

  ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่คุณวุฒปิรญิญาเอก คน 6 11 14 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมอาจารย์

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 33 53 55 

3. รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก รอ้ยละ 18.18 20.75 25.45 

   โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิ ป.เอก จ านวน

อาจารย์

ประจ า

ทั้งหมด 

คิดเป็น

ร้อยละ ข้าราชการ พนง.

ชั่วคราว 

พนง.

ประจ า 

รวม 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์  2 1 3 20 15.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสตูร

นานาชาต)ิ 

 1 - 1 5 

20.00 

บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ  1 - 1 15 6.67 

บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 
5 - 5 5 

100.00 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  4 - 4 10 40.00 

รวม  14 1 14 55 25.45  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

23.00 25.50 28.00 30.50 ≥ 33.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

3.50 25.45 1.9800 0.0734 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 33.00 25.45 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าศึกษาต่อในระดับ

คุณวุฒิท่ีสูงขึน้ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าทุกทา่น ศึกษาต่อ

ตามกรอบที่ก าหนดไว้ของแตล่ะสาขาวิชา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เตรียมความพรอ้มส าหรับการศึกษาต่อ

ในระดับคุณวุฒิท่ีสงูขึน้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.6.3-01 รายชื่อของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุวชิาการท่ีได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ า

สายงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้ส านักงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

คน 23 24 27 

2. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการทัง้หมด คน 23 24 27 

3. รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ

การพัฒนาตามสมรรถนะ 

รอ้ยละ 100 100 100.00 

    

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

85.00 87.50 90.00 92.50 ≥ 95.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1 .6 .4  ร้อยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา

ตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

3.50 100.00 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 95.00 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีการ

อบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุน

เข้ารว่มโครงการอบรม เพือ่เป็นการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน โดยสง่เสรมิบคุลากรเข้ารว่มอบร

กับหน่วยงานภายนอก และทีว่ิทยาลยัฯ เปน็ผู้จัดอบรมให้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน

ได้ไปเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภายนอก โดยจัดงบประมาณให้คนละ 5,000 บาท 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.6.4-01 รายชื่อของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



 

 

55 

         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้ส านักงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-967917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

คน - 70 82 

 1.1 บุคลากรสายวิชาการ คน - 47 55 

 1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คน - 23 27 

2. จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน - 77 82 

 2.1 บุคลากรสายวิชาการ คน - 53 55 

 2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คน - 24 27 

3. รอ้ยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ - 92.21 100.00 

 3.1 บุคลากรสายวิชาการ รอ้ยละ - 88.68 100.00 

 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รอ้ยละ - 95.83 100.00 

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

1.00 100.00 5.0000 0.0530 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 80.00 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาจัดขึน้  

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาได้ก าหนดบุคลากรทุกทา่นเขา้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ:  

CLS1.6.5-01 รายชื่อของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรยิธรรมของมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : หัวหนา้ส านักงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายบุคคล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

คน - 11 12 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ - 10 12 

    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 1 1 

2. จ านวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด คน - 63 66 

    2.1  บุคลากรสายวิชาการ - 40 41 

    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 23 25 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - 17.46 15.58 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ - 25.00 26.83 

    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ - 4.35 4.55 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

15.00 17.50 20.00 22.50 ≥ 25.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

1.00 15.58 1.2320 0.0131 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 25.00 18.18 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการได้มีการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ก าหนดที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั ทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการอบรมเพื่อเข้าทดสอบเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดสรรงบประมาณในโครงการอบรมพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.6.6-01 ผลการสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซ พพลายเชน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561   
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ท างาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ร้อยละของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ ร้อยละ  

มติท่ีิ 1 ระบบการจัดการ (M: Management)  96.41 

มติท่ีิ 2บรรยากาศในที่ท างาน (A: Atmosphere)  98.7 

มติท่ีิ 3 กระบวนการสร้างสขุ (P: Process)  97.75 

มติท่ีิ 4 สุขภาพกายใจ (H: Health) 97.97 

มติท่ีิ 5 ผลลัพธ์องค์กร (R: Result)  98.46 

ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสขุภาวะ  98.21  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

67.00 69.50 72.00 74.50 ≥ 77.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จ

ตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุข

ภาวะ 

1.00 98.21 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 77.00 98.21 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการส ารวจรอ้ยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ จ านวนปีละ 2 คร้ัง (รอบที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์, รอบที่ 2 กรกฎาคม – 

สิงหาคม 2561) โดยผลส ารวจ รอบที่ 2 พบว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีร้อยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ โดยภาพรวมรอ้ยละเฉลี่ย 98.21 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ความส าคัญกับบุคลากร เพื่อเป็นการ

ส่งเสรมิและส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีต่อบุคลกร และเป็นแนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะใหส้ าเร็จและบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความรว่มมอืในการด าเนนิงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุัน

ทา ได้สร้างแนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.7.1-01 รายงานการประเมินการส ารวจความสุของค์กร  (Happy Workplace Index) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรตอ่ระบบบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

รายการ 
ระดับความเชื่อมั่น 

x  การแปลผล 

1) มีวสิัยทัศน์และความสามารถ ที่จะน าพามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกจิ 

4.92 มาก 

2) มีการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุม้คา่ตามเป้าหมาย งบประมาณ

และระยะเวลาที่ก าหนดของมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

4.91 มาก 

3) มีการบรหิารงานทีต่อบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสยี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.88 มาก 

4) มีการก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องของ

มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

4.86 มาก 

5) มีระบบตรวจสอบการท างาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พรอ้มทั้ง

เผยแพร่ขอ้มูลที ่เป็นประโยชน์ในการท างานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน อย่าง

ถูกต้อง 

4.88 มาก 

6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี มีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 

แสดงความคดิเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

4.86 มาก 

7) มีการมอบอ านาจและความรับผดิชอบในการตัดสินใจด าเนินการให้แก่

บุคลากรในมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

4.86 มาก 

8) มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ ในการบรหิารงานไดอ้ยา่ง

ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิัติของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.86 มาก 

9) มีการบรหิารงานโดยค านงึถงึบุคลากรให้ได้รับการปฏิบตัิและบริการอย่าง

ทัดเทียมกันของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

4.86 มาก 

10) มีการบรหิารงานโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจตามหลักฉันทามติของ

มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

4.88 มาก 

ภาพรวม 4.87 มาก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

4.01 4.14 4.26 4.39 ≥ 4.51 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากร

ต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

1.00 4.87 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.51 4.87 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการส ารวจระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  จ านวนปีละ 2 ครั้ง (รอบที่ 1 มกราคม - 

กุมภาพันธ์, รอบที่ 2 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561) โดยผลส ารวจ รอบที่ 2 พบว่า ระดับความเชื่อมั่นของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คา่เฉลี่ย 4.87 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ความส าคัญกับบุคลากร เพื่อเป็นการ

ความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั ให้ส าเร็จและบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ในการสรา้งความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.8.1-01 รายงานผลการประเมินความเช่ือมัน่ของบุคลากรต่อระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที ่2) 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รบัการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทยีบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดท่ีก าหนดขึ้นต่อปี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดสถานะความเสี่ยงกอ่นและหลังควบคุม ดังนี้ 
ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงก่อนควบคุม สถานะความเสี่ยงหลังควบคุม สถานะการ

เพิ่มลด

ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับความ

เสี่ยง 

1. ด้านกลยุทธ ์ 4 4 16 ความ

เสียงสูง 

3 3 9 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ลด 

          

2. ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

5 3 15 ความ

เสี่ยงสูง 

2 3 6 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ลด 

          

3. ด้านการ

ทรัพยากร 

2 5 10 ความ

เสี่ยงสูง 

2 4 8 ความ

เสี่ยงปาน

กลาง 

ลด 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนประเด็นความเสี่ ยงที่ ได้ รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง - 7 3 

2. จ านวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด ความเสี่ยง - 7 3 

3. ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ - 100.00 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง

ที่ ได้รับการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี 

1.00 100.00 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับความ

เสี่ยงทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไดด้ าเนนิการบรหิารจัดการให้โอกาสที่จะ

เกิดเหตุการณค์วามเสีย่งลดลง และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ทั้ง 3 ด้าน คอื ด้านกลยุทธ ์ดา้น

การปฏิบัติงาน และดา้นทรัพยากร  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบุคลากรให้ความรว่มมือในการ

ควบคุมและลดระดับความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรยงัขาดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสีย่ง 

หลักฐานอ้างองิ 

CLS1.8.2-01 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

CLS1.8.2-02 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรบัการด าเนนิการ

ตามพันธกจิได้อยา่งครบถ้วน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 ความพงึพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมตี่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ

สะดวกของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
1) ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 

ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่   

1) มีสถานที่เป็นสดัส่วนและเอื้ออ านวยต่อการท างาน 4.89 มากที่สุด 

2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลูอย่างเหมาะสม 4.89 มากที่สุด 

3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน 4.89 มากที่สุด 

4) มีห้องน้ าทีส่ะอาด และเหมาะสมตอ่การให้บรกิาร 4.88 มากที่สุด 

5) มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและภมูทิัศน์ที่เหมาะสม 4.88 มากที่สุด 

6) มีการจัดสิง่แวดล้อมในที่ท างานไมใ่ห้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 4.88 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

1) มีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการส าหรับการท างาน 4.88 มากที่สุด 

2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆอย่างเหมาะสม 4.88 มากที่สุด 

3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม 4.88 มากที่สุด 

4) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จุดบรกิาร Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 4.88 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.88 มากที่สุด 

2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 

ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่   

1) มีสถานที่เป็นสดัส่วนและเอื้อต่อการเรียน 4.82 มากที่สุด 

2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลูอย่างเหมาะสม 4.78 มากที่สุด 

3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน 4.82 มากที่สุด 

4) มีห้องน้ าทีส่ะอาด และเหมาะสมตอ่การให้บรกิาร 4.78 มากที่สุด 

5) มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและภมูทิัศน์ที่เหมาะสม 4.80 มากที่สุด 

6) มีการจัดสิง่แวดล้อมในห้องเรียนไม่ให้เป็นแหลง่เพาะพันธุ์ลกูน้ ายุงลาย 4.81 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

1) มีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการส าหรับการ

เรียน 

4.80 มากที่สุด 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆอย่าง

เหมาะสม 

4.81 มากที่สุด 

3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม 4.83 มากที่สุด 

4) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จุดบรกิาร Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 4.78 มากที่สุด 

5) มีการบรหิารจัดการห้องเรียนและห้องปฏบิัติการที่เหมาะสม 4.81 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 มากที่สุด 

 

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงานในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่ม  

กลุ่ม ระดับความพึงพอใจ 

x  การแปลผล 

1) บุคลากร 4.88 พึงพอใจมากที่สุด 

2) นักศึกษา 4.80 พึงพอใจมากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 พึงพอใจมากที่สุด  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.90 4.03 4.15 4.28 ≥ 4.40 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั 

1.00 4.84 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 4.40 4.84 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/

บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย จ านวนปีละ 2 ครั้ง (รอบที่ 1 

มกราคม - กุมภาพันธ์, รอบที่ 2 กรกฎาคม – สงิหาคม 2561) โดยผลส ารวจ รอบที่ 2 พบว่า บุคลากรและ

นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่

และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คา่เฉลี่ย 4.88 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้ความส าคัญกับบุคลากรและนักศึกษา เพือ่

เป็นการเตรยีมความของอาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย ตามความต้องการ

บุคลากรและนักศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.9.1-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ที่มีต่ออาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(รอบที่ 2) 
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1 

เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัตติาม

ภารกิจ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายไดด้้านการบริการวชิาการและวิจัยต่ออาจารย์

ประจ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและ

บรกิารวชิาการด้านโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววนัทนีย์ เมฆวิไล 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บรกิารวิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท - - 18,525,758.9 

 1.1 ด้านการบรกิารวิชาการ - - 18,525,758.9 

 1.2 ด้านวิจยั - - 0 

2. จ านวนอาจารย์ ทั้ งหมด (นับ เฉพาะที่

ปฏิบัติงานจรงิ) 

คน - - 55 

3. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ

บรกิารวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

บาท/คน - - 336,831.98 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

1.00 336,831.98 5.0000 0.0530 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

25,000 336,831.98 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ไดด้ าเนินการจัดกจิกรรม/โครงการส่งเสรมิหารายได้ 

ทั้งเกี่ยวกับการบรกิารวชิาการ และวิจัย กับทางภาครัฐและภาคเอกชน  

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนนิการประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยสนับสนุนจดักจิกรรม/โครงการส่งเสรมิหารายได้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS1.10.1-01 กจิกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

CLS1.10.1-02 กจิกรรมการบรกิารและส่งเสรมินวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

CLS1.10.1-03 กจิกรรมเพิ่มผลิตภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อตุสาหกรรม 4.0 เรื่อง “การพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจดัการ Supply Chain อย่างมีประสิทธภิาพ ด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากร

ทางธุรกิจขององคก์ร (Enterprise Resource Planning : ERP) และ/หรอืระบบบอกพกิัด 

CLS1.10.1-04 ข้อเสนอกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 เรื่อง 

“การพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการ Supply Chain อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร (Enterprise Resource Planning : ERP) และ/หรอืระบ 

CLS1.10.1-05 กจิกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของตลาดโดยใช้เทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ภายใตโ้ครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอตุสาหกรรมเกษตร แปรรูปใหส้อดคลอ้งกัน 

CLS1.10.1-06 ข้อเสนอกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอตุสาหกรรมเกษตร แปรรูปใหส้อดคลอ้งกับความ

ต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวตักรรม ภายใตโ้ครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอตุสาหกรรมเกษตร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

เป้าประสงค ์2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรอื

นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท่ีตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติตอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. ผลรวมถ่ วงน้ าหนั กงานวิ จั ยหรืองาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

น้ าหนัก 16.60 30.20 41.60 

 1.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 16.60 30.20 41.60 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 33 53 55 

 2.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 33 53 55 

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ/หรอืนักวิจัย 

รอ้ยละ 50.31 56.98 75.64 

 3.1 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 50.31 56.98 75.64 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20.00 22.50 25.00 27.50 ≥ 30.00 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัย

ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ที่ ตี พิ ม พ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

3.50 75.64 5.0000 0.1854 

 

การบรรลเุป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

≥ 30.00 75.64 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกท่านมีการน าเสนอ

ผลงาน วิชาการ วิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการ หรอืวิจัยที่ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกิจวิจัย เพื่อเป็น

การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเป็นความกา้วหน้าทางวิชาการ 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าวิทยาลัยไปน าเสนอผลงาน 

โดยทางกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาให้การสนับสนุน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ:  

CLS2.1.1-01 ผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

72 

วทิ
ยา

ลัย
โล

จิส
ติก

สแ์
ละ

ซัพ
พล

าย
เช
น 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 

2561 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 

2561 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ฏิบ
ตัิร

าช
กา

ร 
 ป

ระ
จ า

ปงี
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ
. 2

56
1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรอืระดับ

นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

ชื่อบทความวจิัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง (Citation)  
ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ 

ระดับการอ้างอิง

(Citation)  
ชื่อผลงานที่น าไปอ้างอิง 

ชาต ิ
นานาช

าติ 

 พฤติกรรมกรเลือกซือ้

สินค้าในตลาดนดักลางคืน

ของผู้บริโภคเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พเิศษ ดร.ชัยฤทธิ์ 

ทองรอด 

อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล 

✔   ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี

อทิธิพลต่อผลการด าเนินงานทาง

การเงินตามมุมมองของ

ผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัด

ล าปาง 

 การศึกษาระดับปญัหาที่

ส่งผลต่อโซ่อุปทานการ

ขนส่งทางราง กรณีศกึษาที่

ท าการรับส่งสินค้าย่าน

พหลโยธิน 

 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ ✔   ปัจจัยของกิจกรรมโลจิสติกส์ดา้น

การขนส่งและกระจายสินค้าที่มีผล

ต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ

บรกิารโลจสิติกส์ในประเทศไทย 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ  

เรื่อง - - 2 

1.1 ระดับชาติ เรื่อง - - 2 

1.2 ระดับนานาชาติ เรื่อง - - 2 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน - 53 55 

3. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

รอ้ยละ - - 3.64 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.2 รอ้ยละของบทความวิจัยที่ไดร้ับ

การอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

1.13 3.64 5.0000 0.0599 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 3.64 บรรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกท่านมีการน าเสนอ

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้ง

น าเสนอผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวทิยาลัยตอ้งให้ความส าคญักับการน าบทความวิจัยท่ีได้รับการอา้งอิง (Citation) ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.1.2-01 บทความที่ได้รับการอ้างองิ เรื่องพฤติกรรมกรเลือกซือ้สินคา้ในตลาดนัดกลางคนืของผู้บริโภค

เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด และอาจารย์วราภรณ์ สารอนิมูล 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับ

การตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ประธานหลักสูตรปริญญาโท ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์ประจ า/เจ้าหน้าที่

ประจ าหลักสูตรปริญญาโท/เอก 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

หรอืเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ระดับปรญิญาโท 

คะแนนถว่ง

น้ าหนัก 

2.40 0.40 3.80 

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1   14 - - 

 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2  1 - 0.60 

 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4  - 1 3.20 

 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6  - - - 

 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8  1 - - 

 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0  - - - 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท  

คน 16 5 6 

3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่

ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แพ ร่ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ

การศึกษาระดับปรญิญาโท 

รอ้ยละ 2.00 8.00 63.33 

4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่

ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แพ ร่ ใ น

ระดับชาติ หรือนานาชาติ (ผลการ

ด าเนินงาน ข้อ3/40*5) 

คะแนนเฉลี่ย 2.00 1.00 5.00 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 โดยมีรายละเอยีดผลการด าเนินงานจ าแนกรายสาขาวิชา ดังนี ้

สาขาวิชา 

จ านวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ 

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

จ านวน

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

คิด

เป็น

ร้อย

ละ 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม   

สาขาวิชาการ

จัดการโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

0 3 8 0 0 0 11 0.00 0.60 3.20 0.00 0.00 0.00 3.80 6 63.33  

รวม  0 3  8  0  0  0  11  0.00  0.60 3.20 0.00 0.00 0.00 3.80 6 63.33   

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ 

1.13 63.33 5.00 0.0120 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 63.33 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลักดันให้

นักศึกษาที่อยู่ความรับผดิชอบมีการน าเสนอผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าหลักสตูรต้องน า

นักศึกษาไปน าเสนอผลงานวจิัยที่ตีพิมพห์รอืเผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาต ิกอ่นการส าเร็จการศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:นักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องให้ความส าคัญกับภารกิจวจิัย เพื่อเป็นการพัฒนา

องคค์วามรู ้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.1.3-01  รายชื่อผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอื

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 15 22 37 

1.1 งานวิจัย ผลงาน 15 22 37 

1.2 งานสรา้งสรรค์ ผลงาน 0 0 0 

2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ทั้งหมด 

ผลงาน - - 53 

2.1 งานวิจัย ผลงาน - - 53 

2.2 งานสรา้งสรรค์ ผลงาน - -  

3. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไ ด้ รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ

ผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

ร้อยละ - - 69.81 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

50.00 52.50 55.00 57.50 ≥ 60.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ด้ รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด   

3.50 69.81 5.0000 0.1854 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 60.00 69.81 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกท่านมีการน าเสนอ

ผลงานวิจัยที่ด าเนินการไปให้หน่วยงานภายนอกได้ใช้ประโยชน์หรือน าไปประยุกต์ ตามวัตถุประสงค์ของ

กจิกรรมที่ก าหนดไว้ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งมีการ

น าผลงานวิจยัไปให้หน่วยงานภายนอกไดใ้ช้ประโยชน ์หรอืน าไปให้บริการแกห่น่วยงานหรอืบุคคลภายนอก 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกิจวจิัย เพื่อเป็น

การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเปน็ความกา้วหน้าทางวิชาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.2.1-01 หลักฐานค าแจ้งข้อมูลการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่ อให้เกิดประโยชน์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 



 

 

79 

         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตร หรือสทิธิบัตร 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธบิัตรหรือสิทธบิัตร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อผลงานที่ยื่นจด 

ประเภทของผลงานที่ยื่นจด 

ว/ด/ป ท่ียื่นจด 
ชื่อ-สกุล 

เจ้าของผลงาน อนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร

หรือ 

ทรัพย์สนิ

ทางปัญญา  

-       

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร 

ผลงาน - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 6 ผลงาน ≥7 ผลงาน 

 ระดับหน่วยงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 ผลงาน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร 

1.13 0 0.0000 0.0000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥1 ผลงาน 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกทา่นสรา้งงานวิจัยหรอื

งานสรา้งสรรค์ที่มีคุณภาพ และสามารถยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรอืสิทธิบัตร  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคข์องอาจารยใ์นบางสาขาไมส่ามารถน าองค์ความรูจ้ากการ

วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเป็นงานวิจัยทีส่ร้างจากองคค์วามรู้  

หลักฐานอ้างองิ: 

ยังไม่มีผลการด าเนนิงาน 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

เป้าประสงค์ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มี

ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ท่ีเพิ่มขึน้ในแหล่งเรยีนรู้บริการวชิาการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-694917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อแหล่งเรยีนรู้ท่ีเปิดบริการทางวิชาการ

ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

ชื่อฐานความรู้ที่ในแหล่งเรียนรู้

บริการวชิาการ (เดิม) ในปี 2560 

ชื่อฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรู้บริการวชิาการ (ใหม่)  

ในป2ี561 

โดยขอย้ายแหล่งเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จากเดิม แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

บรษิัท ไทยคัลเลอร์อาร์ท จ ากัด ต.คลองโยง อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม เป็น "ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการ

ด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ณ  วิ ท ย า ลั ย โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ ซั พ พ ล า ย เ ช น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา

จังหวัดนครปฐม 

การบรหิารงานธุรกิจคา้ปลีก  การบรหิารจัดการเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์

คลิฟท์) 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนองค์ความรู้ที่ เพิ่มขึ้นในแหล่ง

เรียนรูบ้รกิารวชิาการ 

แหล่ง 1 1 1 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-1 องคค์วามรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

11 องคค์วามรู ้ 12 องคค์วามรู ้ 13 องคค์วามรู ้ 14 องคค์วามรู ้ ≥15 องคค์วามรู ้

 ระดับหน่วยงาน 

    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 องคค์วามรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - ≥1 องคค์วามรู ้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.4.1 จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน

แหล่งเรยีนรูบ้รกิารวชิาการ 

3.50 1 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥1 องคค์วามรู ้ 1 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้ข้อมูล ความรู้และความประสบการณ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเมื่อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ ในเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 วิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยได้พัฒนาองคค์วามรู้การบรหิารจัดการเคลื่อนย้ายอุปกรณภ์ายในคลังสินคา้ (รถฟอร์คลิฟท)์ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน เป็นห้องแหล่งเรียนรู้ที่ให้นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ามาศึ กษาดูงานหรือศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการของการจัดการโลจิสติกส์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: มีบุคคลภายนอก และหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน เพื่อเข้าศึกษาข้อมูล ความรู้และความประสบการณ์ดา้นการจัดการโลจิสติกส์ 

 ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์: การบรหิารจัดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ภายในคลงัสนิคา้ (รถฟอร์คลิฟท)์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.4.1-01 ภาพกจิกรรมโครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรูด้้านการบรหิารจัดการเคลื่อนย้ายอุปกรณภ์ายใน

คลังสินคา้ (รถฟอร์คลิฟท)์ 

CLS2.4.1-02 รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู ้ด้านการบรหิารจัดการเคลื่อนยา้ย

อุปกรณภ์ายในคลังสินคา้ (รถฟอร์คลิฟท)์ ศูนย์การเรยีนรูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนนิการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทยีบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1) จ านวนงานบริการวิชาการที่ด าเนินการ

ภาย ใต้ความร่ วมมือกับหน่ วยงาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงาน

บรกิารวชิาการทัง้หมด 

งาน - 3 24 

2) จ านวนงานบริการวิชาการท้ังหมด งาน - 30 50 

3) ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ

ท้ังหมด 

รอ้ยละ - 10.00 48.00 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 2.50 5.00 7.50 ≥ 10.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.4 .3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่

ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการ

วิชาการทัง้หมด 

1.13 48.00 5.0000 0.0599 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 10.00 48.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกท่านมีการน าบริการ

วิชาการไปจัดท าความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

กับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชนในการด าเนินงานบรกิารวชิาการและเปิดโอกาสการเรียนรู้ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งมีการ

น าน าบริการวิชาการไปจดัท าความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชุมชน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:อาจารย์ประจ าวทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกจิบรกิารวชิาการ 

เพื่อเป็นการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเป็นความกา้วหน้าทางวชิาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.4.3-01 เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนกับหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์

บาท 4,688,900 4,882,774 29,252,420 

1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค(์ภายใน) 

263,000 440,000 2,301,320 

- งบประมาณรายได ้  263,000 440,000 787,150 

- งบประมาณแผ่นดิน -  1,514,170 

 1.2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงาน

สรา้งสรรค์(ภายนอก) 

4,421,900 4,442,774 26,951,100 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน 32 52 55 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เฉลี่ย 

ต่อคน 

146,528.13 93,899.50 531,862.18 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

กลุ่มสาขาวชิา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ 

5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

40,000 45,000 50,000 55,000 ≥ 60,000 

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30,000 35,000 40,000 45,000 ≥ 50,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

1.13 531,862.18 5.0000 0.0599 

 

การบรรลุเป้าหมาย :  
 

กลุ่มสาขาวชิา เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ 

1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ≥ 25,000 531,862.18 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ไดส้่งเสรมิใหอ้าจารย์ประจ าทุกทา่นด าเนนิการจัดท า

งานวิจยัทีต่ามภารกิจการวิจยั โดยสนับสนุนใหอ้าจารย์ขอรับทุนหรอืเงินสนับสนุนได้ทัง้หน่วยงานภายอก 

หรอืเงินสนับสนุนจากภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งจัดท า

งานวิจยัทีต่ามภารกิจการวิจยั 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกิจวจิัย เพื่อเป็น

การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเปน็ความกา้วหน้าทางวิชาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.5.1-01 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบรกิารในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ผลงาน - 4 6 

- ระดับชาติ - 4 11 

- ระดับนานาชาติ - 0 0 

2. ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด ผลงาน - 28 53 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

รอ้ยละ - 14.29 20.75 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.50 2.00 2.50 ≥ 3.00 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.5.2 รอ้ยละของผลงานวิจัยหรอืงาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริ ก า ร ใน ระดั บชาติ ห รื อ ระดั บ

นานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด 

1.13 20.75 5.0000 0.0599 
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1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 3.00 20.75 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกท่านด าเนินการจัดท า

งานวิจัยที่ตามภารกิจการวิจัย โดยสนับสนุนให้อาจารย์ขอรับทุนหรือเงินสนับสนุนได้ทั้งหน่วยงานภายอก 

หรอืเงินสนับสนุนจากภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งจัดท า

งานวิจยัทีต่ามภารกิจการวิจยั 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกิจวิจัย เพื่อเป็น

การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเป็นความกา้วหน้าทางวิชาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.5.2-01 กจิกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

CLS 2.5.2-02 กจิกรรมการบรกิารและส่งเสรมินวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 

2561  

CLS 2.5.2-03 กจิกรรมเพิ่มผลิตภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่อุตสาหกรรม 4.0 เรื่อง “การ

พัฒนาศักยภาพการบรหิารจดัการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร (Enterprise Resource Planning : ERP) และ/หรอืระบบบอกพิกัด 

CLS 2.5.2-03-1 ข้อเสนอกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อตุสาหกรรม 4.0 เรื่อง 

“การพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการ Supply Chain อยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผน

ทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร (Enterprise Resource Planning : ERP) และ/หรอืระบบ  

CLS 2.5.2-04 กจิกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดโดยใช้เทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม ภายใตโ้ครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอตุสาหกรรมเกษตร แปรรูป 

CLS 2.5.2-04-1 ข้อเสนอกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปให้สอดคลอ้งกับ

ความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลย ีวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรม ภายใต้โครงการเพิม่ศักยภาพและ

ยกระดับเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเป้าหมาย กจิกรรมการพฒันาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเปน็ที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ระดับ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึน้เพื่อใชใ้น

เรื่องของการย่ืนขอทุนอุดหนุนการวิจัย การแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย การ

รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทนุวิจัย การส่งงานวิจัยและการสรุปรายงาน 

ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน สนับสนุนสง่เสรมิให้อาจารย์ประจ า

วิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน ด าเนินการท าผลงานวิจัยตามกรอบภาระงานที่ได้รับ

มอบหมายตามพันธกิจด้านการวิจัย 

IQA2 . 1 -1 -0 1  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

www.ris.ssru.ac.th 

IQA2.1-1-02 คู่มือการใช้งาน

ระบบวิจัยออนไลน์  (ส าหรับ

ผู้วจิัย) 

IQA2.1-1-03 เอกสารระบบ

สารสนเทศเพื่อการบ ริหาร

งานวิจัยข้อมูลระบบ RIS ของ

วิทยาลั ย โลจิสติ กส์ และซัพ

พลายเชน 

2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ ดังนี ้

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน ทีเ่ป็น

หน่วยให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจ า

และบุคลากรของวิทยาลัย 

2) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์คลัง

งานวิจัย (SSRUIR) ร่วมกับสถาบันวิจยัและพัฒนาในการสืบค้นข้อมลู และเป็น

แหลง่ค้นคว้าข้อมลูสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์  

3) วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โดยสถาบันวิจัยและพฒันาจัดท าขึน้ เพื่ออ านวย

ความสะดวกในการบริหารงานวิจัยทีน่ าไปใชป้ระโยชน์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ในเร่ืองการย่ืนขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุน

วิจัย การส่งงานวิจัยและการสรุปรายงาน รวมถึงการก ากบัติดตามสถานการณ์

ด าเนินงานการวิจัยของบุคลากรทุกทา่น โดยบุคลากรทุกทา่นจะมีการเข้ารหัสเพื่อ

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบคุคล 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ศูนย์ให้ค าปรกึษา

และสนับสนุนการวิจัย มีห้องสมุดเปน็แหลง่ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั และ

สนับสนุนให้มกีารจัดประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัย และประชาสมัพันธ์

การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

IQA2 . 1 -2-0 1  รายง านกา ร

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

อ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์

แ ล ะ ซั พ พ ล า ย เ ช น  ค ร้ั ง ที่ 

3/2560 วาระ ขออนุมัติจัดตั้ง

สถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน 

IQA2.1-2-02 เอกสารระบบ

คลังข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ 

(SSRUIR) 

IQA2 . 1 -2 -0 3  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

www.ris.ssru.ac.th 
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1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าด าเนินการท า

ผลงานวิจัย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ได้รับพิจารณาทุนในการจัดท าผลงานวิจัยจากย่ืนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบัน จ านวน 740,000 บาท  และได้รับการ

พิจารณาทุนจากแหล่งภายนอกสถาบัน จ านวน 1,372,600 บาท รวมจ านวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณภายในและภายนอก เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

2,112,600 บาท 

IQA2.1-3-01 ตารางแสดงการ

จัดสรรทุ นอุ ดหนุนการวิจั ย

ประจ าปี งบประมาณ 2561 

( แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอก) 

4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้

อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน 29 

ผลงาน โดยอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานจากกองทุนพัฒนา

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัดท าวารสาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล

ให้กับอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยได้ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่

ผลงานบทความ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีวารสารจ านวน 1 เล่ม คือ  - วารสาร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560    

IQA2.1-4-01 ตารางการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

ส ร้ า ง ส ร รค์ ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม

วิ ช ากา รห รือก ารตี พิ มพ์ ใ น

ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

IQA2 . 1 -4 -0 2  ว า ร ส า ร

วิทยาลั ย โลจิสติ กส์ และซัพ

พลาย เชน  ปี ที่  3  ฉบั บที่  2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

5 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจ าและบคุลากรสายสนับสนุน ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้ 

โครงการส่งเสรมิการตีพมิ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย

ประจ าในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 3 โครงการ คือ  

1) โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพมิพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติทีอ่ยู่ในฐาน SCOPUS จัดขึน้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 

2561 มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้บคุลากรวิทยาลัยได้รับความรู้ในการเขียนบทความ

วิจัย และบทความวิชาการ เพื่อการตพีิม์ในวารสาร โดยมีผู้เข้ารว่มโครงการ 

จ านวน 55 คน  

2) โครงการอบรมให้ความรู ้เรื่อง จริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศกึษา 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 มีวัตถปุระสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อ

การตีพมิพ์ในวารสาร 2. เพื่อเป็นช่องทางในการนาเสนอผลงานวิจัย/ตีพมิพ์วารสาร

ของนักศกึษา 3. เพื่อเผยแพร่ความรูด้้านจรยิธรรมการวิจัยในมนุษญ์ ส าหรับการ

วิจัยทางสังคมศาสตร ์ใหแ้ก่ นักศกึษาและบคุลากรที่สนใจ โดยมีผู้เข้ารว่มโครงการ 

จ านวน 41 คน  

3) โครงการประชุมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าปี 2561 

ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกสฯ์ได้ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในชื่อ 2nd National 

and International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The 

IQA2.1-5-01 รายงานผลการ

ด า เ นิ น โคร งกา รอบรม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการ

เขียนผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์

เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ

นานาชาตทิีอ่ยู่ในฐาน SCOPUS 

IQA2.1-5-02 รายงานผลการ

ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ 

เร่ือง จริยธรรมการวิจัย ระดับ

บัณฑิตศึกษา  วิทยาลั ย โลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน  

IQA2.1-5-03 อ้างอิง IQA2.1-

2-04 เล่มการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2nd National and International 

Conference on Management 

Science: NCMS 2018 “The 

Management of Digital 

Content for Energizing 

Business Engine” 

IQA2.1-5-04 รายงานผลการ
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

Management of Digital Content for Energizing Business Engine” ระหว่างวันที่ 

23-24 กรกฎาคม 2561 

4) โครงการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ เพือ่พัฒนา

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

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อเปน็การสนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการและการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาตขิอง

อาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 400 คน  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ไดจ้ากการวิจัยเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 โครงการ 

คือ 

1) โครงการฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” (Routine to Research : 

R2R) ประจ าปีงบประมาณ  2561 จัดขึน้เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 มี

วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกบัการวจิัย

เบือ้งต้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับ

การอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ไดรั้บจากการวิจัยและ

ส่งเสรมิการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยมีผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 28 คน  

โครงการจดลิขสทิธิ์และสิทธิบัตร จ านวน 1 โครงการ คือ  

1) โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบตัร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจ าปี 2561 แก่คณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและข้อระวัง

ในการละเมิดทรัพย์สินทางปญัญาบนสื่อออนไลน์ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ และ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์สูก่ารจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 3. เพื่อสรา้ง

ผลงานวิจัยในรูปแบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ4. เพื่อใหค้ณาจารย์และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ทราบแนวทางการจดสิทธบิัตรและอนุสทิธิบัตร โดยมี

ผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 50 คน 

 โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม คือ  

1) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทางสถาบันวิจัยธุรกิจด้านโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

ไดจ้ัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและพฒันาระบบบรหิารงานวิจัยที่มคีุณภาพ โดย

ร่วมมือกับกองพฒันาดิจทิลัอุตสาหกรรม  

2) กิจกรรมการบรกิารและสง่เสรมินวัตกรรมเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสู่การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทางสถาบันวิจัยธุรกจิด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและพฒันาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม  

3) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสทิธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยรีะบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคก์ร (Enterprise 

Resource Planning : ERP) และ/หรือระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียม (Global 

Positioning System : GPS)”ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาง

ด าเนินโครงการประชุมวิชาการ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษา 

คร้ังที่ ๑ "The 1st Logistics and 

Supply Chain Mini Conference 

2018"  

IQA2.1-5-05 รายงานผลการ

ด าเนินโครงการฝึกอบรม “การ

พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” 

(Routine to Research : R2R) 

ประจ าปีงบประมาณ  2561  

IQA2.1-5-06 รายงานผลการ

ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้

ด้ า น ก า ร จ ด อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร 

สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจ าปี 2561  

IQA2.1-5-07 สรุปกิจกรรมของ

การด าเนินโครงการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย 

จ านวน 4 กิจกรรม 

IQA2.1-5-08 อ้างอิง IQA2.1-

4-03 วารสารวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 3 

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

2560 

IQA2.1-5-09 อ้างอิง IQA2.1-

4-04 วารสารวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 4 

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2561 

IQA2.1-5-10 เอกสารข้อมูล

เตรียมการเพื่อขอเปิดระบบ 

THAIJO2.0 

IQA2.1-5-11 เอกสารสรุปรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย อาจารย์

ประจ า วิ ทยาลั ย โ ลจิ ส ติ ก ส์

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

IQA2 . 1 -5 -1 2  ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
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1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

สถาบันวิจัยธุรกิจด้าน 

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับกองพัฒนาดิจทิัลอุตสาหกรรม   

4) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดโดยใชเ้ทคโนโลยี วทิยาศาสตร์และนวัตกรรมภายใต้

โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเป้าหมายกิจกรรมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดโดยใช้เทคโนโลย ีวิทยาศาสตรแ์ละนวัตกรรมภายใตโ้ครงการเพิม่

ศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวชิาการ จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) โครงการจัดท าวารสารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนนัทา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทางวิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าเล่มวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม 

– มิถุนายน 2561 และฉบบัที่ 2 รหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 

1 มกราคม – 2561 

2) โครงการพัฒนารูปแบบของวารสาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา น าไปสู่มาตรฐานของ TCI ฐาน 1 ประจ าปี 2561 

ทางวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ได้ด าเนินการย่ืนเอกสารข้อมลูเตรียมการ

เพื่อขอเปิดระบบ THAIJO2.0 เป็นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวชิาการใน

รูปแบบวารสารออนไลน์อเิลคทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช ้platform ของระบบ 

Open Journal System (OJS) ที่ ศูนย์ดัชนีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) น ามาติดตั้ง

เพื่อให้บรกิารกับวารสารวชิาการไทย รูปแบบของการใชง้าน ThaiJO เป็นระบบ 

web-based application ที่ผู้ใชส้ามารถท างานได้เพียงเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 

โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย จ านวน 1 โครกงาร คือ 

1) โครงการอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย มีวัตถปุระสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์การวจิัยและความต้องการของประเทศ ตลอดจนความเขม้แข็งของ

วิทยาลัย 2. เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและพัฒนาบคุลากรวิจัยของ

วิทยาลัย เพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัย และ3. เพื่อจดัหาทุน

สนับสนุนการวิจัย และพฒันาระบบการบรหิารงานวิจัยเพื่อสรา้งผลงานวิจยัที่มี

คุณภาพ 

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย จ านวน 42 กิจกรรม คือ 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

ทุกท่านต้องจดัท าผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองคค์วามรู้ ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มีผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย จ านวน 42 เร่ือง 

กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัส

เตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้การวจิัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน

และสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการ/กิจกรรมการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือ

ต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไข จ านวน 5 กจิกรรม 

1) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย 

ทา  เ ร่ื อ ง  หลั ก เ กณฑ์  แล ะ

วิธีการจัดสรรเงินสนับสนุน

บุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัย

ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ

ต่างประเทศ พ.ศ. 2560  

IQA2.1-5-13 ประกาศประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา  เ ร่ื อ ง  หลั ก เ กณฑ์  แล ะ

วิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการ

เขี ยนบทความทางวิ ชาการ 

บทค ว าม วิ จั ย  ก า รอ้ า ง อิ ง

บทความวิจัย (Citation) ผลงาน

ดีเด่นด้านวิจัย วิชาการ การ

สอนและวิชาชีพ และวิทยากรที่

ปรึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้

ด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการ 

เพื่ อ เป๋นการส ร้างขวัญและ

ก า ลั ง ใ จ ต ล อ ด จ น ยก ย่ อ ง

อ า จ า ร ย์  แ ล ะ นั ก วิ จั ย ที่ มี

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ดีเด่น 



 

 

93 

         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ด าเนินการพัฒนากิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ใน

อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการจัดการความรู้การวจิัย เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสงัคม และเพื่อความเปน็เลิศทางวิชาการ/กิจกรรมการ

วิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใชแ้ก้ไข เพื่อสรา้งองคค์วามรู้ โดย

อาจารย์ได้รับการจัดสรรทุนในการด าเนินจากงบประมาณแผ่นดิน ซึง่ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าวิทยาลัย จ านวน 5 

เรื่อง 

ในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กบัอาจารย์ประจ าวิทยาลัยได้สนับสนุนให้อาจารย์

ด าเนินการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าผลงานไป

ย่ืนขอรับเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไดจ้ัดสรรเงิน

รางวัลเพื่อเป็นการสรา้งขวัญและก าลังใจให้กับอาจารย์และบคุลากรในการท างาน

ต่อไป 

6 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการผลักดันและสนับสนนุให้อาจารย์ประจ า

ด าเนินการตามระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสิทธิข์องผลงานวิจยัที่

น าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดเ้ปิดคลินกิวิจัยในการให้ค าปรกึษาและอ านวยความสะดวก ประสานงาน และ

เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการจดสิทธบิตัรและอนุสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนใหอ้าจารย์

สร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เข้าขา่ยงานที่จะขอจดสิทธิบตัรและอนุ

สิทธิบัตรได ้

 ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ด าเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้

ด้านการจดอนุสิทธิบตัร สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าปี 2561 แก่

คณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. 

ดร.สุบิน ยุระรัช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในคร้ังนี ้ 

รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน ยังก าหนดให้อาจารย์ได้ศึกษาท า

ความเข้าใจ กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินงานขอสทิธิบัตรและอนุสิทธบิัตรของ

สถาบันวิจัยและพฒันา เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยด าเนินงาน

ย่ืนขอจดสิทธิบัตรงานวิจัย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

IQA2.1-6-01 อ้างอิง IQA2.1-

5-06 รายงานผลการด าเนิน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

ห รื อ ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า 

ประจ าปี 2561  

IQA2.1-6-02 เอกสารขั้นตอน

การด าเนินงานสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร 

 
ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์

2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี ้

(1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(2) หอ้งสมุดหรอืแหล่งคน้ควา้ข้อมูลสนับสนุนการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

(3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวจิัยหรอืการผลิตงานสร้างสรรค ์เช่นระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

สรา้งสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5-6 ข้อ 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงาน

วิ จั ย  ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร รค์ ที่ ไ ด้

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

1.00 5 5.0000 0.0530 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

มีการด าเนนิการ 

5-6 ข้อ 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนมีการพลักดันในการพัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์ห้ไดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และไดส้่งเสรมิใหอ้าจารย์ประจ าทุกทา่น

ด าเนินการจัดท างานวิจยัที่ตามภารกิจการวิจัย โดยสนับสนนุให้อาจารย์ขอรับทุนหรอืเงินสนับสนุนได้ทัง้

หน่วยงานภายอก หรอืเงินสนบัสนุนจากภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท ์: 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ได้รับการยอมรับ 

TCI 1 TCI 2 

วารสารวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  P 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 

  ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - - 1 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

     ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2 วารสาร 3 วารสาร 4 วารสาร 5 วารสาร 6 วารสาร 

 ระดับหน่วยงาน 

    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 วารสาร 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ 

3.50 1 5.0000 0.1584 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1 วารสาร 1.0000 บรรลุ 
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1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้สร้างวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ เพื่อ

ส่งเสรมิ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรอืผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน ด้าน

มนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรในวิทยาลยัมีการกระตอืรือรน้ในการท างานวิจยัเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร

และมีการชว่ยกันประชาสัมพนัธ์ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.7.1-01 วารสารวทิยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มถิุนายน 2561 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ

ต้องการของท้องถ่ินและสังคม  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน น าผลการส ารวจปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

งบประมาณ 2560 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มาเป็นข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

บรกิารวิชาการ ประจ าปี 2560 งบประมาณรายได้และงบแผ่นดิน เพื่อเป็นการ

เชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม พร้อม

ทั้ง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2560 

ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินจัดท า

แผนการบริการวิชาการประจ าปี และเสนอกรรมการประจ าคณะ อนุมัติ

แผนการบรกิารวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

IQA3.1-1-01 เล่มแผนการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการ

อนุมัติจากอธิการบดี 

IQA3 . 1 -1 -02  ร าย ง า นก า รปร ะชุ ม

อ านวยการวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2560 เมื่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 

IQA3.1-1-03 บันทึกข้อความขออนุมัติ

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ .  2 56 1  จากท่ า น

อธิการบดีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

2 ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินจัดท า

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา

นักศึกษา ชุมชุน หรือสังคม  และเสนอกรรมการประจ าคณะ ได้รับการอนุมัติ

แผนการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

IQA3.1-2-01 เล่มแผนการบรกิาร

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่

ไดรั้บการอนุมัติจากอธิการบด ี

3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม ตามความต้องการของชุมชน จ านวน 50 โครงการ โดยทุกโครงการเป็น

โครงการบรกิารวิชาการแบบให้เปล่า   

รวมทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีแหล่งเรียนรู้ โดยเปิดศูนย์การ

เรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาเรยีนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานฝมีือ

แรงงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

IQA3.1-3-01  ส รุปรายงานโครงการ

บ ริก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม  ประจ า ปี

งบประมาณ 2561 

4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินการสรุปรายงานผลการ

ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

   - ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง

IQA3 . 1 -4 -0 1  ร า ย ง า นก า รป ระ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย คร้ังที่ 

2/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 รอบ 6 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

กระทรวงศึกษาธิการ หรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ค่า

เป้าหมายร้อยละ ≥ 70 ผลการด าเนินงานรอ้ยละ 100 

   - ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่น าองค์ความรู้ และประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย ค่า

เป้าหมายร้อยละ ≥ 70 ผลการด าเนินงานรอ้ยละ 100 

2) โครงการบรกิารวิชาการ จ านวน 50 โครงการ มีผลการด าเนินโครงการบรรลุ

ตามตัวชี้วัดทุกโครงการ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการน าผลการ

ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ต่อที่คณะกรรมการบริหารงาน

วิทยาลัย คร้ังที่  2/2561 วันที่  24 เมษายน 2561 และ รอบ 9 เดือน ต่อ

คณะกรรมการบรหิารงานวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

IQA3 . 1 -4-02  ร าย ง านก า รประชุ ม

คณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัย คร้ังที่ 

3/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 รายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 รอบ 9 เดือน 

IQA3.1-4-03 สรุปผลการด าเนินงาน

แผนปฏิบั ติ ด้ านการบ ริการวิ ชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนามีการด าเนินการ

ติดตามผลการจัดโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ให้มีการด าเนินจัดโครงการ

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ครบทั้งหมดจ านวน 50 โครงการ  

โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้วิเคราะห์ผลประเมินความสาเร็จตามตามตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า 1. 

ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการที่น าองค์ความรู ้และ2. ประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการที่บูรณา

การกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมี

ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  

จากการน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารงานของวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเพื่อให้ผู้รับบริการหรือชุมชนได้รับประโยชน์

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ในประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ

การด าเนินงานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน โดยผู้ รับบริการได้ รับประโยชน์ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และการก าหนด

โครงการบรกิารวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง

กับความต้องการ ดังนี ้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   

- โครงการที่ 1 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในท้องถิ่น 

- โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจ

สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

IQA3.1-5-01 สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ คร้ังที่ 4/2561 วันพุธ ที่ 

16 พฤษภาคม 2561 

IQA3.1-5-02 บันทึกข้อความวิทยาลัยโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 1205 

ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2562 เ ร่ือง ขอ

น าส่งร่างแบบเสนอขออนุมัติโครงการ

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

- โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนและ

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- โครงการที่ 4 โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Start-up) 

เป็นเจ้าของกิจการ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

- โครงการที่ 5 โครงการสรา้งเครือข่ายชุมชนรว่มกับประชารัฐ  
ประเด็นการพิจารณา : 

ข้อ การด าเนนิงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ 

1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ

ระหว่างคณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่า  

2 จัดท าแผนบรกิารวชิาการโดยมีส่วนรว่มจากชุมชนหรอืองคก์ารเปา้หมายที่ก าหนดในข้อ 1 

3 ชุมชนหรอืองคก์ารเปา้หมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

4 ชุมชนหรอืองคก์ารเปา้หมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 

6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมี

จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา

จากทุกคณะ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขัน้ตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ

ด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษา

ที่ก าหนด 

1.00 5 5.0000 0.0530 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีนโยบายในการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนดระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ

แก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวตักรรม และการบริการ

วิชาการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชีว้ัด  : 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่มีผลงานวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. อาจารย์ประจ า/หรอืนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย คน 29 43 48 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจรงิ)  

คน 32 52 55 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย ที่มี

ผลงานวิจัย 

รอ้ยละ 90.63 82.69 89.09 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

2.9.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยที่มีผลงานวิจัย 

1.00 89.09 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 80.00 89.09 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ไดส้่งเสรมิใหอ้าจารย์ประจ าทุกทา่นด าเนนิการจัดท า

งานวิจยัทีต่ามภารกิจการวิจยั โดยสนับสนุนใหอ้าจารย์ขอรับทุนหรอืเงินสนับสนุนได้ทัง้หน่วยงานภายอก 

หรอืเงินสนับสนุนจากภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งจัดท า
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

งานวิจยัทีต่ามภารกิจการวิจยั 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกิจวจิัย เพื่อเป็น

การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเปน็ความกา้วหน้าทางวิชาการ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS2.9.1-01 รายชื่อของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีม่ีผลงานวิจยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ
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งบประมา

ณ พ.ศ. 
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รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถ่ิน 
 

เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละของเครอืข่ายที่มีผลผลติที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยบรหิาร / รอง

คณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา / อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โห

ตระไวศยะ และอาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เลขานุการรองคณบดีฝา่ย

บรหิาร/ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครอืข่าย รายละเอีดของผลผลติท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  

1) เครือข่ายศษิยเ์ก่า    

  1.1 เครือข่ายศษิยเ์ก่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันและชุมชน เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความสมัพันธ์ที่ดี โดยการ

จัดกิจกรรมการสรา้งฝายชะลอน้ า 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 

เครอืข่าย 19 5 12 

1.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

1.2 เครอืข่ายชุมชน   - 1 1 

1.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   4 1 3 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   13 1 6 

1.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   1 1 1 

2. ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่ เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 100.00 100.00 100.00 

2.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

2.2 เครอืข่ายชุมชน   - 1 1 

2.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   4 1 1 

2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   13 1 1 

2.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลัยตา่งประเทศ   1 1 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2) เครือข่ายชุมชน    

  2.1 ต าบลศรกีะอาง อ าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันและชุมชน เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความสมัพันธ์ที่ดี โดยการ

จัดกิจกรรมการสรา้งฝายชะลอน้ า 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    

  3.1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน ได้รับรองคณุภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นศูนย์

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มสาขา

ผู้รับบริการด้านโลจิสติกส์ 

  3.2 สมาคมผูรั้บจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (TIFFA) 

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนได้ร่วมกับสมาคมผูรั้บจัดการขนสง่สินค้าระหว่าง

ประเทศ (TIFFA) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิติกส์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสายงานด้านโลจิสติกส์ 

3.3 สมาคมโลจิสติกสแ์ละการผลิต วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ร่วมกับสมาคมโลจิสตกิส์และการผลิต ในการพัฒนา

สายงานด้านโลจิสตกิส ์

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    

  4.1 บรษิัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์

ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ร่วมกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด  

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกับความ

ต้องการของบรษิัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด และนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

สามารถเข้าท างานกับห้างเซ็นทรัล ดพีาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด เมื่อส าเร็จการศึกษา   

  4.2 บรษิัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกับความ

ต้องการของบรษิัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร ์จ ากัด (มหาชน) และนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

สามารถเข้าท างานกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) เมื่อส าเร็จการศึกษา   

4.3 บรษิัท ขนส่ง จ ากัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท ขนสง่ จ ากดั ในการพัฒนาบุคลากร ใน

สายงานด้านการจัดการโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน ด้านการจัดการการขนส่ง เพื่อเพิ่มขี

ความสามารถในการท างานตลอดจนการแก้ปญัหาในงาน 

4.4 บรษิัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท แมพ

พ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด 

และ บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พฒันาบคุลากร  ในสายงาน

ด้านการจัดการโลจสิติกส์ โดยการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง ในโครงการเพิ่ม

จ านวนองคค์วามรู้ด้านการบรหิารจัดการเคลื่อย้ายอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์คลิฟท์) 

4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ในพัฒนาจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิาร จะด าเนนิงานการพัฒนา

มาตรฐานการจัดการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

4.6 วิทยาลัยเทคโนโลยอีักษรพัทยา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรว่มกับวิทยาลัย

เทคโนโลยอีักษรพัทยา ในหลักสูตรระดับปรญิญาตร ีหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการ

จัดการโลจสิติกส์ รวมทัง้ การด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจด้านการวิจัย และจัดอบรมการ

บรกิารวิชาการในเขตพืน้ที่บริเวณ จังหวัดชลบุร ี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   

  5.1 Myanmar Maritime University, 

Republic of The Union of Myanma 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมเพื่อด าเนินการหารือรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน 

อาจารย์ผู้สอนระหว่าง 2 มหาวิทยาลยั คือ การจัดการโลจสิติกส์, การขนส่ง และ ศลุกากร  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มีผลผลิต

ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

1.13 100.00 5.0000 0.0599 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการสรา้งเครอืข่าย เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน

ส่งเสรมิกจิกรรมและตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดด าเนินการสรา้งเครือข่าย และการ

ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความรว่มมือของสมาชิกเครอืข่าย ใหก้ารด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จดัสรรงบประมาณ ในการจัดกจิกรรมกับสมาชิก

เครอืข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS3.1.1-01 แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพนัธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

CLS3.1.1-02 รายงานผลโครงการสรา้งความสัมพนัธศ์ิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบันและชุมชน 

CLS3.1.1-03 เครอืข่ายชุมชน โครงการฝายกัน้น้ า ครบรอบ 80 ปี มรภ.สวนสุนันทา น้ าตกกะอาง อ าเภอบ้าน

นา จงัหวัดนครนายก 

CLS3.1.1-04 แผนการด าเนินงานเครอืข่ายความรว่มมอืภายในประเทศระหว่างสมาคมผูร้ับจัดการขนส่งสินคา้

ระหว่างประเทศ TIFFA กับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

CLS3.1.1-05 ภาพบรรยายศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานCLS 

CLS3.1.1-06 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิณ หอ้งปฏิบตัิการด้านโลจสิติกส ์

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ป ี60-62 

CLS3.1.1-07 รายงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนง

วิชาธุรกิจพาณิชยนาว ีโครงการความรว่มมือกับ สมามคมผู้รับจัดการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (TIFFA) 

CLS3.1.1-08 รายงานโครงการพัฒนาแรงงานดา้นโลจิสตกิส์ 

CLS3.1.1-09 ภาพข่าวโครงการทุนทวิภาคเซ็นทรัล ปีที่ 5 มอบทุนแก่มอบทนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กบ้ผู้ 

สนใจเขา้ศกึษาต่อในสาขาการตลาดหรอืการจัดการธุรกจิค้าปลีก ปีการศึกษา 2560 

CLS3.1.1-10 รายงานโครงการวทิยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน สง่อาจารย์ฝังตัวฝึกท างานจรงิ-

ผู้ประกอบการ 

CLS3.1.1-11 รายงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนง

วิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก โครงการความรว่มมือกับ บรษิัท โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CLS3.1.1-12 รายงานโครงการ บขส.จับมอืสวนสนุันทา จัดหลักสูตรฝกึอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ 

CLS3.1.1-13 รายงานโครงการวิทยาลยัเทคโนโลยอีักษรพัทยา จ.ชลบุร ีรว่มกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์ซัพพลาย

เชน 

CLS3.1.1-14 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานวิทยาลัยต้นแบบด้าน  

โลจิสติกส์เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนต้อนรับคณะจาก Myanma 

Maritime University  

CLS3.1.1-15 รายงานเครอืข่ายต่างประเทศ กจิกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย ์
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 
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2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล
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2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 จ านวนเครอืข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยบรหิาร / รอง

คณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา / อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โห

ตระไวศยะ และอาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เลขานุการรองคณบดีฝา่ย

บรหิาร/ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครอืข่าย การมสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1) เครือข่ายศษิยเ์ก่า    

   จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและนกัศึกษาปัจจุบัน 

2) เครือข่ายชุมชน    

  2.1 ต าบลศรกีะอาง อ าเภอบ้านนา 

จงัหวัดนครนายก 

จัดกิจกรรมการสรา้งฝายชะลอน้ าเพือ่ชุมชน 

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    

  3.1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน -ส่งเสรมิสนับสนุนการฝึกอบรม 

-ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ประชาสมัพันธ์กับสถานประกอบการณ์ 

-ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้พัฒนาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน 

  3.2 สมาคมผูรั้บจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (TIFFA) 

พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนาบุคลากร สหกิจศกึษาและวิชาชีพ 

3.3 สมาคมโลจิสติกสแ์ละการผลิต - พัฒนาบคุลากรให้มีองคค์วามรู้และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งในเชงิ

วิชาการและการปฏิบัติเพื่อให้ทันต่อความต้องการ การพัฒนาองค์กร 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

เครอืข่าย 19 5 12 

1.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

1.2 เครอืข่ายชุมชน   - 1 1 

1.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   4 1 3 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   13 2 6 

1.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   1 1 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    

  4.1 บรษิัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์

ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 

-สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 

  4.2 บรษิัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์

จ ากัด (มหาชน) 

-จัดฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

-จัดผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ 

-ปฏิบัตงิานรว่มกัน 

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น 

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 

4.3 บรษิัท ขนส่ง จ ากัด -พัฒนาบคุลากรประจ าการให้มคีวามรูค้วามสามารถ ด้านการบรหิารจัดการ ด้านการ

จัดการโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน ดา้นการจัดการการขนสง่ 

4.4 บรษิัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท แมพ

พ้อยท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) 

-สนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับนักศกึษา 

-จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พเิศษ 

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขบัรถจ าลอง 

4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวิจัย การอบรม  

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ  

4.6 วิทยาลัยเทคโนโลยอีักษรพัทยา   - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

-ให้พืน้ที่ในการจัดการศึกษา 

-จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ 

-ส่งเสรมิกิจกรรมของนกัศึกษา 

-ปฏิบัตกิารด้าน โครงการ การวิจัย การจัดอบรมและบริการวชิาการ 

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง 

5. เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

  5.1 Myanmar Maritime University, 

Republic of The Union of Myanma 

- หารือรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอนระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย คอื การจัดการโลจิ

สติกส,์ การขนส่ง และ ศุลกากร  

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พเิศษ เพื่อร่วมสอนในชว่งซัมเมอร์  
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา 

              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครอืข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 เครอืข่าย 2 เครอืข่าย 3 เครอืข่าย 4 เครอืข่าย 5 เครอืข่าย 

 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครอืข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 เครอืข่าย 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย 

3.50 5.00 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

5 เครอืข่าย 5.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการสรา้งเครอืข่าย เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน

ส่งเสรมิกจิกรรมและตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดด าเนินการสรา้งเครือข่าย และการ

ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความรว่มมือของสมาชิกเครอืข่าย ใหก้ารด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จดัสรรงบประมาณ ในการจัดกจิกรรมกับสมาชิก

เครอืข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS3.1.2-01 แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพนัธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

CLS3.1.2-02 รายงานผลโครงการสรา้งความสัมพนัธศ์ิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบัน 

CLS3.1.2-03 รายงานเครอืข่ายชุมชน โครงการฝายกัน้น้ า ครบรอบ 80 ปี มรภ.สวนสุนนัทา น้ าตกกะอาง 

อ าเภอบา้นนา จงัหวัดนครนายก 

CLS3.1.2-04 แผนการด าเนินงานเครอืข่ายความรว่มมอืภายในประเทศระหว่างสมาคมผูร้ับจัดการขนส่ง

สินคา้ระหวา่งประเทศ TIFFA กับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

CLS3.1.2-05 ภาพบรรยายศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานCLS 

CLS3.1.2-06 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิณ หอ้งปฏิบตัิการด้านโลจสิติกส ์

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ป ี60-62 

CLS3.1.2-07 รายงานหลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนธรุกิจ แขนงวิชาธุรกิจ
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1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

พาณิชยนาว ีโครงการความรว่มมือกับ สมามคมผู้รับจัดการขนส่งสนิคา้ระหวา่งประเทศ (TIFFA)  

CLS3.1.2-08 รายงานโครงการพัฒนาแรงงานดา้นโลจิสตกิส์ 

CLS3.1.2-09 รายงานโครงการวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สง่อาจารย์ฝังตัวฝกึท างานจรงิ-

ผู้ประกอบการ 

CLS3.1.2-10 ภาพข่าวโครงการทุนทวิภาคเซ็นทรัล ปีที่ 5 มอบทุนแก่มอบทนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้ก้บผู ้

สนใจเขา้ศึกษาตอ่ในสาขาการตลาดหรอืการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2560 

CLS3.1.2-11 รายงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนง

วิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก โครงการความรว่มมือกับ บรษิัท โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CLS3.1.2-12 รายงานโครงการ บขส.จับมอืสวนสนุันทา จัดหลักสูตรฝกึอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ 

CLS3.1.2-13 รายงานโครงการวิทยาลยัเทคโนโลยอีักษรพัทยา จ.ชลบุร ีรว่มกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์ซัพพลาย

เชน 

CLS3.1.2-14 ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นกระบวนการบรหิารงานวิทยาลยัต้นแบบด้านโลจิ

สติกส์เพื่อผลิตนักปฏิบัติมอือาชพี โดยวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตอ้นรับคณะจาก Myanma 

Maritime University 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ินที่หลากหลาย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ร้อยละของเครอืข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยบรหิาร / รอง

คณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา / อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โห

ตระไวศยะ และอาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เลขานุการรองคณบดีฝา่ย

บรหิาร/ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครอืข่าย ระยะเวลาการด าเนินการร่วมกัน 

1) เครือข่ายศษิยเ์ก่า    

   เครือข่ายต่อเนื่อง 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี

การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เครอืข่าย    

1.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

1.2 เครอืข่ายชุมชน   - 1 1 

1.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   4 1 3 

1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   13 1 6 

1.5 เครอืข่ายมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ   1 1 1 

2. จ านวนเครอืข่ายความรว่มมือในประเทศ เครอืข่าย    

2.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   1 1 1 

2.2 เครอืข่ายชุมชน   - 1 1 

2.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   4 1 3 

2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   13 1 6 

3. รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมือในประเทศ

ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

รอ้ยละ    

3.1 เครอืข่ายศิษย์เกา่   100.00 100.00 100.00 

3.2 เครอืข่ายชุมชน   0.00 100.00 100.00 

3.3 เครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ   100.00 100.00 100.00 

3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ   100.00 100.00 100.00 
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1 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

2) เครือข่ายชุมชน    
  2.1 ต าบลศรกีะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เครือข่ายต่อเนื่อง 
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 2 ป ี

  3.2 สมาคมผูรั้บจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) 6 ป ี

3.3 สมาคมโลจิสติกสแ์ละการผลิต 6 ป ี

4) เครือข่ายผู้ประกอบการ    
  4.1 บรษิัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ จ ากัด 5 ป ี

  4.2 บรษิัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 6 ป ี

4.3 บรษิัท ขนส่ง จ ากัด 6 ป ี

4.4 บรษิัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท แมพพ้อยท์ 

เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

3 ป ี

4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 8 ป ี

4.6 วิทยาลัยเทคโนโลยอีักษรพัทยา 8 ป ี

5. เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

  5.1 Myanmar Maritime University, Republic of The Union of Myanma 5 ป ี 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

           ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

30.00 32.50 35.00 37.50 ≥ 40 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 

3.50 100.00 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 40 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการสรา้งเครอืข่าย เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน

ส่งเสรมิกจิกรรมและตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดด าเนินการสรา้งเครือข่าย และการ
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความรว่มมือของสมาชิกเครอืข่าย ใหก้ารด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จดัสรรงบประมาณ ในการจัดกจิกรรมกับสมาชิก

เครอืข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS3.2.1-01 แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพนัธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

CLS3.2.1-02 รายงานผลโครงการสรา้งความสัมพนัธศ์ิษย์เกา่และศิษย์ปัจจุบันและชุมชน 

CLS3.2.1-03 รายงานโครงการเครอืข่ายชุมชน โครงการฝายกัน้น้ า ครบรอบ 80 ปี มรภ.สวนสุนนัทา น้ าตก

กะอาง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

CLS3.2.1-04 ภาพบรรยายศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน CLS 

CLS3.2.1-05 ใบอนุญาตด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิณ หอ้งปฏิบตัิการด้านโลจสิติกส ์

วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ป ี60-62 

CLS3.2.1-06 รายงานโครงการหลักสตูรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนง

วิชาธุรกิจพาณิชยนาว ีโครงการความรว่มมือกับ สมามคมผู้รับจัดการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (TIFFA) 

CLS3.2.1-07 รายงานโครงการพัฒนาแรงงานดา้นโลจิสตกิส์ 

CLS3.2.1-08 รายงานโครงการวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สง่อาจารย์ฝังตัวฝกึท างานจรงิ-

ผู้ประกอบการ 

CLS3.2.1-09 ภาพข่าวโครงการทุนทวิภาคเซ็นทรัล ปีที่ 5 มอบทุนแก่มอบทนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้ก้บ

ผู้ สนใจเขา้ศึกษาต่อในสาขาการตลาดหรอืการจัดการธุรกจิค้าปลีก ปีการศึกษา 2560 

CLS3.2.1-10 รายงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนง

วิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก โครงการความรว่มมือกับ บรษิัท โฮมโปรดักส ์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

CLS3.2.1-11 รายงานโครงการ บขส.จับมอืสวนสนุันทา จัดหลักสูตรฝกึอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ 

CLS3.2.1-12 รายงานโครงการวิทยาลยัเทคโนโลยอีักษรพัทยา จ.ชลบุร ีรว่มกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์ซัพพลาย

เชน 
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เป้าประสงค์ 3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครอืข่ายต่างประเทศ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยบรหิาร / รอง

คณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา / อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โห

ตระไวศยะ และอาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เลขานุการรองคณบดีฝา่ย

บรหิาร/ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ชื่อเครอืข่ายต่างประเทศ รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในแต่ละกิจกรรม 

Myanmar Maritime 

University, Republic of The 

Union of Myanma 

1) กิจกรรม...หารือรายวิชาเพื่อแลกเปลีย่น 

อาจารย์ผู้สอนระหว่าง 2 มหาวิทยาลยั คือ 

การจัดการโลจสิติกส,์ การขนส่ง และ 

ศุลกากร  

- หารือรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอน

ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย คือ การจัดการโลจิ

สติกส,์ การขนส่ง และ ศุลกากร  

 

2) กิจกรรมน าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พเิศษ 

เพื่อร่วมสอนในชว่งซัมเมอร์ 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พเิศษ เพื่อร่วม

สอนในช่วงซัมเมอร์  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศ

(MOU) ที่ ด า เนิ นกิ จกรรมส า เร็ จตามที่

ก าหนด  

ข้อตกลง 

(MOU) 

- - 1 

2. จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่

ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมด ของ

เครอืข่ายต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ  

ข้อตกลง 

(MOU) 

- - 1 

3. ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความ

รว่มมือกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

รอ้ยละ - - 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

40.00 42.50 45.00 47.50 ≥ 50.00 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3 .3 . 1  ร้ อยละความส า เ ร็ จ ขอ ง

ข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ 

3.50 100.00 1.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 50.00 100.00 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการสร้างเครือข่าย เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริม

กจิกรรมและตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดด าเนินการสรา้งเครือข่าย และการ

ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมกับสมาชิก

เครอืข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ:  

CLS3.3.1-01 ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นกระบวนการบรหิารงานวิทยาลยัต้นแบบด้านโลจิ

สติกส์เพื่อผลิตนักปฏิบัติมอือาชพี โดยวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตอ้นรับคณะจาก Myanma 

Maritime University  

CLS3.3.1-02 รายงานเครอืข่ายตา่งประเทศ กจิกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ 

CLS3.3.1-03 ค าสัง่เดินทางไปราชการอาจารย์จากวทิยาลยัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เดินทางไปรว่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง การจักการสินคา้คงคลังและคลังสนิคา้กับ Myanmar maritime university ระหว่าง

วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2561 
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เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกบัเครอืขา่ย  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา 

ความร่วมมือกับเครอืข่าย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยบรหิาร / รอง

คณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา / อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โห

ตระไวศยะ และอาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เลขานุการรองคณบดีฝา่ย

บรหิาร/ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท ์:034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 วิทยาลัยมีการ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันและชุมชน (โครงการค่ายอาสาสร้างฝายชะลอน้ า) ประจ าปี

การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561  มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อ

น้อมน าตามแนวพระราชด าริการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้น

น าล าธาร 2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน และ3. เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ท า

กิจกรรมดีเด่นและเพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา มี

ผู้เข้ารว่มโครงการจ านวน 104 คน 

CLS3.4.1-01 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า

และศิษยป์ัจจุบัน (โครงการค่ายอาสาสร้างฝาย

ชะลอน้ า) ประจ าปีการศึกษา 2560 

2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับ

เครือข่ายชุมชน จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการอบรมการสร้างความรับรู้

ในเร่ืองโลจิสติกส์ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดระนอง โดย

เชิญคุณณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต

การยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการสร้างความร

รับรู้ในเร่ืองโลจิสติกส์ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีความเข้าใจ

ว่าโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่งสามารถน าโลจิสติกส์ไปบริหารจัดการให้

องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ และประยุกต์ระบบโลจสิติกส์กับยางพารา

โดยการเรียนรู้ข้อปฏิบัติในกระบวนการยางพารา และสามารถน าไปปรับใช้

ในการพัฒนายาพาราให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าโล ตั้งแต่วันที่ 29-30 

ตุลาคม 2560 ณ ภูธารารีสอร์ทระนอง 

CLS3.4.1-02 รายงานผลการด าเนินโครงการ

อบรมการสร้างความรับรู้ในเร่ืองโลจิสติกส์

ส าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.ระนอง 

3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้/

องค์ความรู้ใหม่ในแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ สถาน

ประกอบการ โดยจัดตั้ งศูนย์การเ รียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน นักศึกษา ได้รับความรู้ทั้งในแง่ทฤษฏีและ

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติตรงในด้านการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดการ

คลังสินค้า การจัดการก้านความปลอดภัย จึงขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 

2561 

CLS3.4.1-03 รายงานโครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่สถานประกอบการ 

4 กิจกรรมจัดอบรมบรรยายให้ความรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ  สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ระหว่างวันที่  6 -8 

CLS3 . 4 . 1-04  รายงานกิ จกรรมทดสอบ

ม า ต ร ฐ า น ฝี มื อ แ ร ง ง า น แ ห่ ง ช า ติ ด้ า น
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับพนักงานของสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม 

จ านวน 28 คน และด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และได้

ด าเนินการน าส่งเอกสารผู้ผ่านการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ทั้ง 28 คน ถึงสถาบัน

พัฒนาฝมีือแรงงาน 16 นครปฐม                                                                   

2.วิทยาลัยได้จัดด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ 

กลุ่มสาขาอาชีพผู้บริการ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 1 สาขา

อาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1  และสาขาอาชีพนักบริหารการขนส่ง

สินค้าทางถนนระดับ 1  ในวันศุกร์ ที่ 13 และ วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม  

2561 ภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ ตามรายงานดังนี้ 

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม  2561 

 - สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 1  จ านวนผู้เข้าสมัคร 26 คน   

เข้ารับการทดสอบ 26 คน ผ่าน  26 คน  

 - สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระดับ 1 จ านวนผู้เข้า

สมัคร 24 คน  เข้ารับการทดสอบ 21 คน ผ่าน  21 คน  ไม่ผ่าน  3 คน   

วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม  2531 

 - สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1 จ านวนผู้เข้าสมัคร 22 คน  

เข้ารับการทดสอบ 19 คน ผ่าน  19 คน   ไม่ผ่าน  3 คน   

 - สาขาอาชีพนักบรหิารการขนส่งสินค้าทางถนนระดับ 1 

  จ านวนผูเ้ข้าสมัคร 25 คน  เข้ารับการทดสอบ 18 คน ผ่าน  18 คน   ไม่

ผ่าน  7 คน 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

CLS3.4.1-05 รายชื่อผู้เข้าทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัย กับ Universiti 

Teknologi MARA (UiTM) Keda  และ Universiti Utara Malaysia ประเทศ

มาเลเซีย 

CLS3.4.1-09 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน

วิ ชาการ ระหว่ า งวิ ทยาลั ย  กับ  Universiti 

Teknologi MARA (UiTM) Keda และ Universiti 

Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

6 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน กับ Myanmar Maritime ได้มีการหารือรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน 

อาจารย์ผู้สอนระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์จากวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การจักการ

สินค้าคงคลังและคลังสินค้ากับ Myanmar maritime university ระหว่าง

วันที่ 3-5 กรกฏาคม 2561 

CLS3.4.1-06 ภาพกิจกรรมส่งเสริมพันธมิตร

ทางวิชาการแห่งอาเซียน (Myanmar Maritime 

University) 

CLS3.4.1-07 รายงานโครงการอาจารย์จาก

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เดินทางไป

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การจักการสินค้า

คงคลังและคลังสินค้ากับ Myanmar maritime 

university ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2561 
CLS3.4.1-08 ค าสั่งเดินทางไปราชการอาจารย์

จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การจัก

การสินค้าคงคลังและคลังสินค้ากับ Myanmar 

maritime university ระหว่างวันที่  3-5 

กรกฏาคม 2561  

7 วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมร่วมเพื่อขยายความร่วมมือกับ Faculty of CLS3.4.1-09 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

Business Management University Teknologi MARA ประเทศมาเลเชีย ซึ่ง

เป็นกิจรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตีพิพม์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

และเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนของ Faculty of Business 

Management University Teknologi MARA ในหัวข้อ "Logistics and Supply 

Chain" โดย Associate Professor Nik Ramli Nik Abdul Rashid (Ph.D.) จัด

ขึน้ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีอาจารย์

วิทยาลัยฯ เข้าร่วม จ านวน 5 คน และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏี

บัณฑิตเข้าร่วม จ านวน 7 คน 

วิ ชาการ ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย  กับ  Universiti 

Teknologi MARA (UiTM) Keda และ Universiti 

Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย  

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การด าเนนิงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 

1 มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ

รว่มมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้รหิารระดับสูง  

2 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 60 และด าเนินการได้บรรลุเฉลี่ย 

น้อยกวา่ร้อยละ 50 

3 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 61-65 และด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่รอ้ยละ 50-65 

4 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 66-70 และด าเนินการได้บรรลุเฉลีย่รอ้ยละ 66-80 

5 มีการด าเนนิงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยรอ้ยละ 75 และด าเนนิการได้บรรลุเฉลี่ยมากกวา่ร้อยละ 80 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมลูพืน้ฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได ้

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3 . 4 . 1  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง

กระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย 

1.00 5 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนินงานตามแผนฯ ได้

เฉลี่ยร้อยละ 75 และด าเนินการได้

บรรลุเฉลี่ยมากกวา่ร้อยละ 80 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการสรา้งเครอืข่าย เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน

ส่งเสรมิกจิกรรมและตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดด าเนินการสรา้งเครือข่าย และการ

ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การให้ความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมกับสมาชิก

เครอืข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ:  

CLS3.4.1-10 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความรว่มมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบรหิารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืขา่ย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : คณบดี ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 
CLS3.5.1-01 รายงานการประชุมรับรู้รับทราบ

แนวทางการด าเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย 

2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครอืขา่ย  ระดับหนว่ยงาน 
CLS3.5.1-02 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 รวบรวมขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด CLS3.5.1-03 แบบรายงานข้อมูลแผนเครือข่าย 

4 จัดส่งขอ้มูลเครอืขา่ย ให้มหาวิทยาลัยทุกไตรมาส  CLS3.5.1-04 แบบรายงานข้อมูลแผนเครือข่าย  

5 เข้ า ร่วมประชุมทบทวนในการใช้ ง านระบบ

ฐานข้อมูลเครือข่าย และจัดท าแผนการพัฒนา

ระบบฐานขอ้มูลเครอืขา่ยในปถีัดไป 

CLS3.5.1-05 แบบจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 61 

รอบ 12 เดือน  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ การด าเนนิการ 

1 มีคณะท างานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย และมีแผนการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครอืข่าย ที่ผา่นการอนุมัติจากผู้บรหิารมหาวิทยาลัย 

2 มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต าม แผ น ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  50 แ ล ะ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย 

กจิกรรมน้อยกวา่ร้อยละ 50 

3 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรม รอ้ยละ 

50-65 

4 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรม รอ้ยละ 

66-80 

5 มีการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกจิกรรมมากกวา่ร้อยละ 80 
 



 

 

121 

         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชีว้ัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

3.5.1  ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่าย 

1.00 5 5.0000 0.053 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนนิงานตามแผนได้

รอ้ยละ 100 และบรรลุเป้าหมาย

กจิกรรมมากกวา่ร้อยละ 80 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการสร้างเครือข่าย  ในการพัฒนาการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนานาชาติ เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุน

ส่งเสรมิกจิกรรมและตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดด าเนินการสรา้งเครือข่าย และการ

ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรที่เข้ารว่มการพัฒนา การถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่ศิษย์เกา่ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนและนานาชาติ การใหค้วามรว่มมือของสมาชิกเครอืข่าย ให้การด าเนินกิจกรรมส าเร็จและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

122 

วทิ
ยา

ลัย
โล

จิส
ติก

สแ์
ละ

ซัพ
พล

าย
เช
น 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 

2561 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 

2561 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ฏิบ
ตัิร

าช
กา

ร 
 ป

ระ
จ า

ปงี
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ
. 2

56
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอนัดับมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานได้

บรรลุเป้าหมาย 

กจิรรม - - 9 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมการด าเนินงานตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

กจิรรม - - 13 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - 90.91 69.23 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

90.00 92.50 95.00 97.50 100.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย 

3.50 69.23 1.0000 0.0371 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

100.00 69.23 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดอันดับมหาวิยาลัย ตาม

เป้าหมายและนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 1 

มหาวิทยาลัยอันดับที่ 15 ของประเทศ และมหาวิทยาลัยอันดับที่ 550 ของเอเชีย ซึ่งวิทยาลัยได้ด าเนินงาน

ตามแผนที่ก าหนด เพื่อให้การด าเนินเป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้  

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดให้บุคลากรด าเนนิงานจามแผนและ

แนวทางปฏิบตัิกิจกรรมของแผนการจัดอันดับมหาวยิาลยั ตามที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: บุคลากรด าเนนิงานตามกจิกรรมและแนวทางปฏิบัต ิตามที่ก าหนด. 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านกระบวนการ/วิธีการ: ด าเนินการผลักดนักจิกรรมที่ยังไม่บรรลุ ให้สามารถด าเนินงานไดต้ามเปา้หมายที่

ก าหนด 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS4.1.1-01 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยวิจยั ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายวิจยั 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 

ชื่อผลงานท่ีได้รบัรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี

ให้รางวัล 

ระดับรางวัล 
ระบุด้านของ

รางวัล 
ว-ด-ป 

ได้รับ

รางวัล 

ชื่อ-สกุลผู้

ได้รับรางวัล 
ชาต ิ นานาชาต ิ วิจัย 

งาน

สร้างสรรค ์

- - - -  -  - -  

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นั กวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บรางวั ลระดั บชาติ หรื อ

นานาชาติ 

ผลงาน - - - 

- ระดับชาต ิ - - - 

- ระดับนานาชาต ิ - - - 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

(นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)  

คน - - - 

3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นั กวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บรางวั ลระดั บชาติ หรื อ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.30 0.35 0.40 0.45 ≥ 0.50 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์

ของอาจารย์และนักวิจัยที่ ไ ด้ รับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

1.13 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลเุป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรล ุ

≥ 0.50 0 ไมบ่รรลุ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ดด้ าเนนิการ :  

 การปฏิบัติงาน:วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าทุกท่านมีการน าเสนอ

ผลงาน วิชาการ วิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งไป

น าเสนอผลงานทางวิชาการ หรอืวิจัยที่ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารย์ประจ าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความส าคัญกับภารกิจวิจัย เพื่อเป็น

การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละเป็นความกา้วหน้าทางวิชาการ 

 ด้านงบประมาณ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าวิทยาลัยไปน าเสนอผลงาน 

โดยทางกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาให้การสนับสนุน 

อุปสรรคต่อการด าเนนิงาน :  

 ด้านบุคลากร: อาจารยใ์นวิทยาลยัมีภาระงานสอนคอ่นข้างมาก และมีบางส่วนที่มองวา่งานวิจยัที่จะได้รับ

รางวัลนัน้เป็นเรื่องยาก 

หลักฐานอ้างองิ: 

 ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 



 

 

126 

วทิ
ยา

ลัย
โล

จิส
ติก

สแ์
ละ

ซัพ
พล

าย
เช
น 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 

2561 

รายงาน

ผลการ

ปฏบิตัิ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประม

าณ 

พ.ศ. 

2561 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ฏิบ
ตัิร

าช
กา

ร 
 ป

ระ
จ า

ปงี
บป

ระ
มา

ณ
 พ

.ศ
. 2

56
1 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวชิาการของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : ประธานหลักสูตรปริญญาโท/เอก ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารย์ประจ า/เจ้าหน้าที่

ประจ าหลักสูตรปริญญาโท/เอก 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้  

ชื่อผลงานท่ีได้รบัรางวัล ชื่อรางวัลท่ีได้รับ 
หน่วยงานท่ี

ให้รางวัล 

ระดับรางวัล ระบุด้านของรางวัล ว-ด-ป 

ได้รับ

รางวัล 

ชื่อ-สกุลผู้

ได้รับรางวัล ชาต ิ
นานาชา

ต ิ

วิทยานิพน

ธ์ 

งาน

วิชาการ 

- - - -  -  - -  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

1. จ านวนวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลงาน - - - 

- ระดับชาต ิ - - - 

- ระดับนานาชาต ิ - - - 

2. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด  คน - - - 

3. รอ้ยละของวิทยานิพนธ์ หรอืงานวิชาการของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

รอ้ยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.30 0.35 0.40 0.45 ≥ 0.50 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรือ

งานวิชาการของนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

1.13 0 0.0000 0.0000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 0.50 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยมีการผลักดันนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาใหม้ีผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อใหไ้ด้รับ

รางวัลในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาไดน้ าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

ยังไม่มีผลการด าเนนิงาน 
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เป้าประสงค์ท่ี 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณแ์ละการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : รองคณบดีฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

 ประเด็นการประเมิน ร้อยละการรับรู ้

1) นักเรยีน / นักศึกษา 89.87 

2) ชุมชน 89.33 

3) ผู้ใชผ้ลงานวิจัย 92.80 

4) ประชาชนที่รับบรกิารกับมหาวิทยาลัย 92.00 

5) หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน 89.00 

รวม 89.80 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- รอ้ยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

70.00 72.50 75.00 77.50 ≥ 80.00 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

3.50 89.80 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

≥ 80.00 89.80 5.0000 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้ภาพลักษณ์และ

บรกิารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561  หลังจากที่ได้

มีการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  กองกลางจึงได้จึงได้

ด าเนินการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
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รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

พ.ศ.2560 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 พบว่า ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รอ้ยละ 89.91 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ได้ค านึงถงึความส าคัญของการเสรมิสรา้งให้

มหาวิทยาลยัมภีาพลักษณท์ีด่ ี(Good Image) ในความรูส้ึกนกึคิดของผู้รับบรกิารเพื่อผลแห่งชื่อเสยีง ความ

เช่ือถอืศรัทธาจากผู้รับบรกิารเพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเช่ือถอื เช่ือมั่นและศรัทธาจากผูร้บับรกิารที่มีต่อม

หาวิทยาล ั

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: ผู้รับบริการ ให้ความร่วมมือในการประเมินการรับรู้ของภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อสะท้อน

ความพึงพอใจความน่าเชื่อถอืของมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

CLS4.2.1-01 รายงานผลการประเมินการรับรูภ้าพลักษณแ์ละการให้บริการของหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2) วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวตา่งชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวตา่งชาติ/นักศกึษาแลกเปลี่ยน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : อาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ :034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 

1. จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นกัศึกษาแลกเปลี่ยน คน     

 1.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติทีล่งทะเบยีนเรียน  - - - 

 1.2 จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่น  - - - 

     1.2.1 จ านวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ 

 - - - 

 1.2.2 จ านวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ทีม่า

แลกเปลี่ยนที ่มรภ.สส  

 - - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20 คน 22 คน 24 คน 26 คน 28 คน 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

              ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - 1 คน 2 คน 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน  

1.13 0 0.0000 0.0000 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

2 คน 0 ไม่บรรล ุ

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผลักดันการด าเนนิงานการติดตอ่ประสานงานกับตา่งประเทศ เพือ่

สนับสนุนให้การด าเนินงานรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร  

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดการประสานงานกับต่างประเทศ ใน

การส่งเสรมิสนับสนุนให้นักศกึษาต่างชาติไดม้าลงทะเบยีนเรียนกับทางหลักสูตรขอวิทยาลัย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร: การตดิต่อประสานงานกับระหว่างประเทศ 

 ด้านงบประมาณ: งบประมาณที่จะต้องสนับสนนุ ให้นักศกึษามาลงทะเบียนเรียน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านงบประมาณ: การจัดสรรงบประมาณที่จะรองรับกับนักศึกษาต่างชาติ ทีต่้องมาลงทะเบียนเรียนกับ

หลักสูตรของวิทยาลยั 

หลักฐานอ้างองิ: 

ยังไม่มีผลการด าเนนิงาน 
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เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เป็นชาวต่างชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : อาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนนิงาน ปีการศกึษา 

2559 2560 2561 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ คน  - - - 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ชื่อ-สกุล จากประเทศ ระดับวุฒิการศกึษา ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศกึษาสูงสุด ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษาสูงสุด 

- - - - -  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5 คน 7 คน 9 คน 11 คน 13 คน 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1  คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 คน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยที่เป็นชาวต่างชาติ 

1.00 0 0.000 0.0000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

  
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1 คน  0 ไม่บรรล ุ
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน เปดิรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาต ิเพื่อเข้ามา

ปฏิบัติงานกับวทิยาลัยฯ โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมคัรในหลายๆช่องทาง 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก าหนดรับสมัครอาจารยช์าวต่างชาต ิเพื่อ

ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่ก าหนด และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 ด้านบุคลากร:บุคลากรชาวต่างชาติในสายงานดา้นโลจสิติกส์ ที่จะเขา้มาสมัครงานกับวทิยาลยั คอ่นข้างยาก 

 ด้านงบประมาณ: เงินเดือนของบุคลากรชาวต่างชาติค่อนข้างสงู 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ: 

 ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
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เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรยีนการสอนได้มาตรฐาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : คณบดีฝา่ยบรหิาร ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปกรยศ วิทยานันตนารมย์ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ชื่อห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับรองมาตรฐาน หน่วยงานท่ีให้การรับรอง  วันท่ีได้รับการรับรอง 
 ระยะเวลาของการ

รับรอง 

 ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์

การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 สถาบันพัฒนาฝีมอื

แรงงาน 16 นครปฐม 

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

 30 ธันวาคม 2562  2 ปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 ห้อง โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- -       1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 

 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา 

             ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1  คนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 ห้อง 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการ 

ที่ได้รับรองมาตรฐาน 

1.00 1 5.0000 0.0530 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 

 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

1 ห้อง 1 บรรลุ 
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยได้จดัตั้งศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝมีือแรงงานวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจงัหวัดนครปฐม 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 

หลักฐานอ้างองิ:  

 CLS4.5.1-01  ภาพใบอนุญาตด าเนนิการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิณ ห้องปฏิบัติการดา้นโลจิ

สติกส ์วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ปี 60-62 

CLS4.5.1-02  ภาพใบอนุญาตด าเนนิการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาต ิณ ห้องปฏิบัติการดา้นโลจิ

สติกส ์วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

CLS4.5.1-03  ภาพถา่ยหอ้งปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

CLS4.5.1-04  ภาพบรรยายกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานว.โลจิสติกส์ 

CLS4.5.1-05  ภาพเอกสารตวัอย่างใบประกาศผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
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เป้าประสงค์ 4.6 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด : คณบดี ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

ข้อ ค าอธบิายผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง

เว็บไซต์ 

CLS 4.6.1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

2 แผนการด าเนนิงานการปรับปรุงเว็บไซต์ CLS4.6.1-02 แผนการด าเนินงานการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

3 รายงานขอ้มูล  จ านวน 120 ข่าว/ข้อมูล 

1. มีการปรับปรุงโครงการเว็บไซต์  

2. มี Content ท่ีเป็นประโยชนต์่อผู้ใช้งาน 

3. มีการเผยแพร่ขา่วสาร 

4. มีการให้ Download ข้อมูล 

5. มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media 

CLS4.6.1-03 รายงานขอ้มูลจ านวน 120 ข่าว/ข้อมูล 

 

4 ข้อมูลการปรับปรุงเว็บไซต์ของหนว่ยงาน CLS4.6 . 1-04 ข้อมู ลการปรับป รุง เว็บไซต์ของ

หนว่ยงาน 

5 รายงานผลการด าเนินงานมีการปรับปรุงโครงการ

เว็บไซต์ 

CLS4.6.1-05 รายงานผลการด าเนินงานมีการ

ปรับปรุงโครงการเว็บไซต์  
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         วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายงานผล

การปฏิบัติ

ราชการ 

ประจ าปี

งบประมา

ณ พ.ศ. 

2561 

รายการผลการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

          ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการด าเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การด าเนนิงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ 

1 มีคณะท างานการปรับปรุงเว็บไซต์ และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมีกิจกรรม

เก่ียวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผา่นการอนุมัติจากผู้บรหิารมหาวิทยาลัย 

2 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อย

กวา่ร้อยละ 50 

3 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรมรอ้ย

ละ 50-65 

4 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม

รอ้ยละ 66-80 

5 มีการด าเนนิงานของกจิกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกจิกรรม

มากกวา่ร้อยละ 80 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนนิงาน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

4.6.1 ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

3.50 5 5.0000 0.1854 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้

ร้อยละ 100 และบรรลุ เป้าหมายของกิจกรรม

มากกวา่ร้อยละ 80 

5 บรรลุ 

ค าชีแ้จงการปฏิบัตงิาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

 การปฏิบัติงาน: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และมีแผนการ

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ ์โดยต้องมีกิจกรรมเก่ียวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมทั้ง

การด าเนินงานตามที่ก าหนด 

 มาตรการที่ได้ด าเนินการ: วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการติดตามการด าเนินงานตามการ

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และรายงานผลการด าเนนิงานกจิกรรม เพื่อรายงานตอ่ผู้บริหารทราบ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดอืน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตดิตามการปฏบิตัริาชการของ

หน่วยงาน  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประมวลภาพกจิกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิน่ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ภาคผนวก ค 

แบบจัดเกบ็ข้อมูลรายงานผลการปฏบิัติราชการตามค า

รับรองการปฏบิตัริาชการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

1.1 วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกันคุณภาพภายในประจ าปี

 

1.1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

อ.1 อ.2 อ.3 อ.4 อ.5

≥ 4.25 2.91 5.00 5.00 5.00 5.00 4.03 ระดับดี

ตัวชี้วัด 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี

เป้าหมาย : ≥ 4.25

หน่วยงาน เป้าหมาย
คะแนนแต่ละองค์ประกอบ

คะแนนรวม ระดบัคุณภาพ

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

หน่วยงาน เป้าหมาย กิจรรมท่ีบรรลุ กิจกรรมท้ังหมด ร้อยละ คะแนน

12) วทิยาลัย โลจสิติกส์ฯ ≥ 60.00 1 4 25.00 1.0000

ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS

เป้าหมาย : ≥ 60.00
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1.1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS (รายละเอยีด) 

 
 

 

 

 

 

ตัวชีวั้ด กลยุทธศาสตร์ 13. วิทยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

Staff with a Ph.D. ตัวตัง้ 14

ตัวหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 25.45

การบรรลุ ไมบ่รรลุ

ตัวตัง้ 55

ตัวหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

Proportion of 

international faculty
ตัวตัง้ 0

ตัวหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 0.00

การบรรลุ ไมบ่รรลุ

1.2  จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยั

ประจ าทีม่ ีAccount ของ Google 

scholar โดยน า Link ของ Google 

scholar ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

(เปา้หมายต่อหน่วยงาน)

เปา้หมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เปา้หมาย/

ปขีอง

หน่วยงาน

หน่วยงาน

1 การเพิม่อาจารย์ทีม่ี

คุณวุฒปิริญญาเอก

1.1 จ านวนอาจารย์ทีม่คุีณวุฒิ

ปริญญาเอก

ร้อยละ 33.00 ร้อยละ 

33.00

2 การเพิม่จ านวน

อาจารย์ชาวตา่งชาติ

2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ปน็

ชาวตา่งชาต ิ(นับเฉพาะอาจารย์

ปฏบิตังิานจริง)

ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.0
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1.1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 
 

ตัวชีวั้ด กลยุทธศาสตร์ 13. วิทยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

Proportion of inbound 

exchange and 

โครงการนักศกึษา

แลกเปลีย่น

1 นักศกึษา มรภ.สส ทีไ่ป

แลกเปลีย่น 0

2 นักศกึษา จาก ปตท มา

แลกเปลีย่นที ่มรภ.สส ทีไ่ป

แลกเปลีย่น 0

3. นักศกึษาตา่งชาตทิี่

ลงทะเบยีนเรียนที ่มภร.สส 0

รวมตัวตัง้ 0

รวมตัวหาร 2,581

คิดเปน็ร้อยละ 0.00

การบรรลุ ไมบ่รรลุ

จ านวนกิจกรรมท่ีบรรลุ บรรลุ 1

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนนิการไม่บรรลเุปา้หมายไม่บรรลุ 3

จ านวนกิจกรรมท้ังหมด 4

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามเกณฑ์ 

Webometrics

25.00

0.0000

ล าดับท่ี
โครงการ/กิจกรรม

(เปา้หมายต่อหน่วยงาน)

เปา้หมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เปา้หมาย/

ปขีอง

หน่วยงาน

หน่วยงาน

คะแนนตัวชีวั้ด

3 จ านวนนักศกึษาแลกเปลีย่น

 - นักศกึษาทีไ่ปศกึษาในตา่งประเทศ/

 นักศกึษาชาวตา่งชาตทิีม่าศกึษา

ภายในหนว่ยงาน

ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25
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1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์(รายละเอยีด) 

 
1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์(รายละเอยีด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นักปฏิบัติ การสือ่สาร จติสาธารณะ รวม นักปฏิบัติ การสือ่สาร จติสาธารณะ รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก

0.20 24 2 1 27 0 0 0 0 27   2,522 50 9 2,581        1.05            5.0000 บรรลุ13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด
รวมท้ังสิ้น คดิเป็นร้อยละ

คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย : 0.20

หน่วยงาน เป้าหมาย
รางวัลระดบัชาติ รางวัลระดบันานาชาติ

รวม

ชาติ นานาชาติ นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

1 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 เพาะกายเยาวชน

ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ าหนักเกนิ 70 กโิลกรัม

การแขง่ขันกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิระหว่างวันที ่

9-19 พฤศจกิายน 2560 ณ จงัหวัดนนทบรีุ

สมาคมกฬีาแห่ง

จงัหวัด

กรุงเทพมหานคร

P - P - - ระหว่างวันที ่

9-19 

พฤศจกิายน 2560

60127321116 นายพุฒ ิสมบญุรอด  สาขาการจดัการโลจสิตกิส์ วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

2 เกยีรตบิตัร วิทยากรอบรมในหัวขอ้ การเตรียม

ความพร้อมสูส่ถานประกอบการวันที ่8 

เมษายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

วิทยาลัยเทคโนโลยี

ศรีราชา

P - - - P 8-Apr-60 60427321019 นาง ธญัชนก   อ่ าหุ่น การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคพเิศษ) วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน (ศูนย์

การศกึษาจงัหวัดชลบรีุ)

3 โครงการ TRAIN THE TRAINER 2016 สุดยอด

นักพูดมอือาชพี ประจ าป ี2560 รางวัลชนะเลศิ

 ประจ าภาคตะวันออก

บริษทั แด็กชนิ ประ

เทศ าทย จ ากัด

P - P - - 23-Aug-60 60427321036 นางสาว อลษิา  เจริญสุข การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคพเิศษ) วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน (ศูนย์

การศกึษาจงัหวัดชลบรีุ)

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชา สงักัดคณะ/วิทยาลยัล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระดับรางวัล ระบดุ้านของรางวัล
ว-ด-ป ได้รบัรางวัล



 

ร
าย
งา
น
ผ
ล
ก
าร
ป
ฏ
บิ
ตั
ริ
าช
ก
าร
 ป
ร
ะจ
 าปี
งบ
ป
ร
ะม

าณ
 พ
.ศ
. 
2
5
6
1

 

 

156 

                                รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
156 

 

1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์(รายละเอยีด) (ตอ่) 

 

ชาติ นานาชาติ นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

57127331039 นางสาวนริิสรา ไตร่ตรอง การจดัการธรุกจิค้าปลกี

59127343045 นายอภสิทิธิ ์ชณิศรี การจดัการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ

59127343003 นายยศพล จงธนกมล การจดัการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ

59127343016 นางสาวศศนิันท ์โพธิแ์พง่พุม่ การจดัการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ

59127343051 นางสาวอัญชล ีชาวกงจกัร์ การจดัการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ

58127332032 นายทศัไนย อันอามาตย์ การจดัการโซ่อุปทานธรุกจิอาหารและบริการ

58127332023 นายพรพพิัฒน ์สมพงษ์ การจดัการโซ่อุปทานธรุกจิอาหารและบริการ

58127321090 นายกตัญญู ขวัญสกุล การจดัการโลจสิตกิส์

58127321158 นายฉัตรชัย ศรีปยุ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321158 นางสาวอรณิชา ศรีสมทุร การจดัการโลจสิตกิส์

59127321176 นางสาวศุภาพชิญ ์พงศศ์รีสบืสุข การจดัการโลจสิตกิส์

59127339252 นางสาวมนัสนันท ์ธนาศุภวัฒน์ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321195 นายภาธร พุม่วิเชยีร การจดัการโลจสิตกิส์

58127321188 นายทรงภพ บวับญุ การจดัการโลจสิตกิส์

58127321053 นายภญิโญ อาจแย้มสรวล การจดัการโลจสิตกิส์

58127321147 นายตณิณภพ พันธุเ์สอื การจดัการโลจสิตกิส์

59127321055 นายอุดม พูลลาภ การจดัการโลจสิตกิส์

58127321180 นางสาวนัทธช์นัน ศริิส าเภา การจดัการโลจสิตกิส์

58127321179 นางสาวณัฐรดา สุขศรี การจดัการโลจสิตกิส์

58127321189 นายพรีพล พรมวัง การจดัการโลจสิตกิส์

58127334058 นายพงศกร ผาสุข การจดัการขนสง่

59127340033 นางสาวนลนิ ีพรหมหิตาทร การจดัการธรุกจิค้าปลกี
59127340029 นางสาวชนกานต ์ศริิมงคล การจดัการธรุกจิค้าปลกี

59127341001 นางสาวนริชา เทยีนเทีย่ง การจดัการโซ่อุปทานธรุกจิอาหารและบริการ

59127341006 นางสาวเกวลนิ โพธรัิงษี การจดัการโซ่อุปทานธรุกจิอาหารและบริการ

59127341014 นางสาวอรณิชา สุขสวัสดิ์ การจดัการโซ่อุปทานธรุกจิอาหารและบริการ

59127340064 นางสาวรัชดาภรณ์ ประสงค์รัตน์ การจดัการธรุกจิค้าปลกี

60127321460 นางสาว ภาวิน ี จติรปลื้ม

60127321459  นางสาว ไพริน  สนิสมทุร

60127321397 นางสาวณัชชา  แจง้สุข

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชา สงักัดคณะ/วิทยาลยั

4 เกยีรตบิตัร การพัฒนาศักยภาพเปน็แกนน า

นักศกึษา โครงการ "รู้เก็บ รู้ใช ้สบายใจ" ระยะที่

 2

ชมรม CSR สมาคม

ธนาคารไทยสภา

องค์การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในพระ

บรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

P - P -

ล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล
ระดับรางวัล ระบดุ้านของรางวัล

ว-ด-ป ได้รบัรางวัล

- วันที ่19 มกราคม

 2561

วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

5 รองชนะเลศิอันดับ 1 โครงการประกวด

ออกแบบพัฒนาบรรจภุณัฑ์  เพือ่การขนสง่

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  - P  -  - 23  ก.พ. 61 วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

6 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์  เพือ่การขนสง่ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  - P  -  - 23  ก.พ. 61 วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

7 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์ ระดับชาต ิเพือ่การขนสง่ 

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  - P  -  -
23  ก.พ. 61

การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน (ศูนย์

การศกึษาจงัหวัดชลบรีุ)
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1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์(รายละเอยีด) (ตอ่) 

 

 

 

ชาติ นานาชาติ นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

60127321460 นางสาว ภาวิน ี จติรปลื้ม

60127321459  นางสาว ไพริน  สนิสมทุร

60127321397 นางสาวณัชชา  แจง้สุข

59127321134 นางสาวจติรลดา ไกรวาปี การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

59127321137 นางสาวสุภาดา กาลบตุร การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

59127321315 นางสาวสุทธติา สุริยะชัย การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

60127321393 นางสาวสุพัตรา  จนัวัด การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

60127321457 นางสาวตวงรัตน ์ กลา้พระจนัทร์ การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

60127321449 นางสาวดาวประกาย  มากดี การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ

P - P - - 59127321028 นางสาวพัณณิตา ลปิตะศริิ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321044 นางสาวพมิพร ไชยชนะ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321066 นางสาวเพชรรัตน ์ธาดรรัตน์ การจดัการโลจสิตกิส์

60127321406 นางสาววลัยลักษณ์ ทศันสุวรรณ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321008 นางสาวเบญจมาภรณ์ ยอดงาม การจดัการโลจสิตกิส์

59127321043 นางสาวชลธชิา กว้างทุง่ การจดัการโลจสิตกิส์

59127321044 นางสาวดวงกมล ลิ้วศริิ การจดัการโลจสิตกิส์

60127321236 นายจริพันธุ ์พัชรไชยกุล การจดัการโลจสิตกิส์

11 เกยีรตบิตัรรางวัลบคุคลทีถ่า่ยทอดความรู้และ

ให้ค าแนะน าดา้นการสือ่สารโลจสิตกิสก์ับซัพ

พลายเออร์เพือ่งานจดัซ้ือ

บริษทั สหการ

ประมลู จ ากัด

P - - P - 15 ธ.ค. 2560 60467808001 นายจรัิง  จรัิงคานนท์ บริหารธรุกจิมหาบณัฑิต (การจดัการโลจิ

สตกิสแ์ละซัพพลายเชน)

วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

12 เกยีรตบิตัรรางวัลบคุคลทีถ่า่ยทอดความรู้และ

ให้ค าแนะน าดา้นการสือ่สารโลจสิตกิสก์ับซัพ

พลายเออร์เพือ่งานจดัซ้ือ

บริษทั สหการ

ประมลู จ ากัด

P - - P - 16 ธ.ค. 2560 60467808014 นายปัจจัย  อนิทรน้อย บริหารธรุกจิมหาบณัฑิต (การจดัการโลจิ

สตกิสแ์ละซัพพลายเชน)

วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

13 เหรียญทองแดง กฬีาซอฟท์เทนนิส ประเภทหญิงคู่ กฬีาเยาวชนแห่งชาติ

 คร้ังที3่4 "น่านเกมส์"

P - P - - วนัที ่20-28 

มนีาคม 2561

59127339259 นางสาวณัฐภวกิา ชิงชัย แขนงวชิาธรุกจิพาณิชยนาวี วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชา สงักัดคณะ/วิทยาลยัล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระดับรางวัล ระบดุ้านของรางวัล
ว-ด-ป ได้รบัรางวัล

7 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์ ระดับชาต ิเพือ่การขนสง่ 

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  - P  -  -
23  ก.พ. 61

การจดัการโลจสิตกิส ์(ภาคปกต)ิ วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน (ศูนย์

การศกึษาจงัหวัดชลบรีุ)

8 รางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบ

พัฒนาบรรจภุณัฑ์ ระดับชาต ิเพือ่การขนสง่ 

ปลาสวยงาม

มหาวิทยาลัยราช

ภฏัวไลยอลงกรณ์

P  - P  -  - 23  ก.พ. 61 วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน ศูนย์

การศกึษาอุดรธานี

9 รางวัลชมเชย กจิกรรมเครือขา่ยความร่วมมอื

ทางวิชาการดา้นโลจสิตกิส ์ระดับคณะวิชา

กจิกรรมการประกวดแขง่ขันจดับธูนทิรรการ 

วิทยาลัยเซาธอ์ีสท์

บางกอก คณะโลจิ

สตกิสแ์ละ

P  - P วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

(ศูนย์การศกึษาจงัหวัด

10 รางวัลชมเชย การแขง่ขันทกัษะวิชาชพีดา้นโลจิ

สตกิส ์“การสร้างบรรจภุณัฑ์และน าไปทดสอบ

 Drop Test และเกมสแ์บบจ าลอง สถาณการณ์

เบยีร์เกมส”์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ  

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร

(ชมเชย)

คณะบริหารธรุกจิ

และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจกัรพงษ

ภวูนารถ  เขตดนิ

แดง 

23 ม.ค. 61 วิทยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

 -  - 15 ก.พ. 61
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1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์(รายละเอยีด) (ตอ่) 

 
 

ชาติ นานาชาติ นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

14 Certifacate of Performance With Highest Honor 

(รางวัลที่ 1)

P - P - - 59127321195 นายภาธร พุ่มวเิชียร การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

15 Certifacate of Performance With Highest Honor 

(รางวลัที่ 2)

P - P - - 60127321380 นางสาววริศรา วงษส์านิล การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

16 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 1)

P - P - - 59127321238 นางสาวปาริฉัตร อ ามฤต การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

17 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 2)

P - P - - 60127321123 นายเดโชชัย พลเย่ียม การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

18 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 3)

P - P - - 60127321406 นางสาววลัยลักษณ์ ทัศนสุวรรณ การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

19 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 4)

P - P - - 60127321094 นางสาวศศินา อภัยจติ การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

20 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 5)

P - P - - 59127321291 นางสาวกัญญาณัช สิบศักดิ์ การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

21 Certifacate of Performance With High Honor 

(รางวลัที่ 6)

P - P - - 60127321423 นางสาวรัชนีกร เชื้อชาวนา การจัดการโลจสิติกส์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

22 เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 

Leadership Development Program รุ่นที่ 49

บริษัท ซีพี ออลล์ 

จ ากัด โครงการ 

Leadership 

Development 

Program รุ่นที่ 49

วนัที่ 1-3 มิถุนายน 

2561 THE PINE 

RESORT จังหวดั

ปทุมธานี   

P - P - - 59127343045 นายอภิสิทธิ์ ชิณศรี การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

23 รางวลัเหรียญทอง โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท ห้างเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - P - - 20 ก.ย. 2561 58427331008 นายกรกต ช่วยแสง การจดัการธรุกจิค้าปลกี วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชา สงักัดคณะ/วิทยาลยัล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระดับรางวัล ระบดุ้านของรางวัล
ว-ด-ป ได้รบัรางวัล

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม

 วทิยาเขตชลบุรี

วนัที่ 11 กุมภาพันธ์

 2561
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ชาติ นานาชาติ นกัปฏิบติั สือสาร จติสาธารณะ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุลผู้ได้รับรางวัล

24 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท ห้างเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - P - - 20 ก.ย. 2561 60827340006 นางสาวกัลยา มงคลสูตร การจดัการธรุกจิค้าปลกี วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

25 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท ห้างเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - P - - 20 ก.ย. 2561 60827340007 นางสาวหฤทัย ทองนรินทร์ การจดัการธรุกจิค้าปลกี วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

26 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท ห้างเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - P - - 20 ก.ย. 2561 60827340009 นางสาวณัฐชนก เตชฤทธิพิทักษ์ การจดัการธรุกจิค้าปลกี วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

27 รางวลัเหรียญเงิน โครงการทุนทวภิาคีเซ็นทรัล

ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2561 ณ โรบนิสัน

 พระราม 9 ส านักงานใหญ่

บริษัท ห้างเซ็นทรัล

 ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์

 จ ากัด

P - P - - 20 ก.ย. 2561 60827340012 นางสาวศันสนีย์ เอีย่มประเสริฐ การจดัการธรุกจิค้าปลกี วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน

ผู้ท่ีได้รับรางวัล
สาขาวิชา/แขนงวิชา สงักัดคณะ/วิทยาลยัล าดับ ชือ่รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล

ระดับรางวัล ระบดุ้านของรางวัล
ว-ด-ป ได้รบัรางวัล
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1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ ปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ป.ตรี ป.โทป.เอก รวม ป.ตรี ป.โทป.เอก รวม ป.ตรี ป.โทป.เอก รวม

คุณ
ธร

รม
 จ
ริย

าธ
รร

ม

คว
าม

รู้

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญ
ญ
า

ทัก
ษะ

คว
าม

สมั
พนั

ธ์

กา
รวิ
เค
รา
ะห์

ข้อ
มูล

เช
งิ

ตัว
เล
ข

ตา
มที่

อง
ค์ก

รวิ
ชา

ชพี
ก า

หน
ด

รว
ม

คุณ
ธร

รม
 จ
ริย

าธ
รร

ม

คว
าม

รู้

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญ
ญ
า

ทัก
ษะ

คว
าม

สมั
พนั

ธ์

กา
รวิ
เค
รา
ะห์

ข้อ
มูล

เช
งิ

ตัว
เล
ข

ภส
วะ
ผู้น

 า

รว
ม

คุณ
ธร

รม
 จ
ริย

าธ
รร

ม

คว
าม

รู้

ทัก
ษะ

ทา
งป

ัญ
ญ
า

ทัก
ษะ

คว
าม

สมั
พนั

ธ์
กา

รวิ
เค
รา
ะห์

ข้อ
มูล

เช
งิ

ตัว
เล
ข

ภา
วะ
ผู้น

 า

รว
ม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 4.30 432 5 437 97 3 100 97 3 100 4.38 บรรลุ 5.0000

≥ 4.30 162 36 36

4.39 4.44 4.38 4.37 4.31 4.38 4.38

≥ 4.30 1 1 1
5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.75 4.75

≥ 4.30 269 60 60
4.41 4.35 4.35 4.40 4.36 4.37 4.37

≥ 4.30 127 26 26 4.45 4.49 4.52 4.47 4.46 4.49 4.49

≥ 4.30 115 27 27 4.31 4.22 4.22 4.28 4.24 4.26 4.26

≥ 4.30 27 7 7 4.54 4.29 4.10 4.50 4.29 4.33 4.33

≥ 4.30 5 3 3
4.33 4.08 4.50 4.42 4.33 4.35 4.35

หน่วยงาน เป้าหมาย

(1) จ านวนผู้ส าเรจ็

การศึกษาท้ังหมด (ปี

การศึกษา 2559)

(2) จ านวนบณัฑิตท่ี

ได้รบัการประเมนิ

คุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

(3) จ านวนนายจา้งท่ี

ตอบแบบประเมนิ

(4) ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งท่ีมต่ีอผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
(5) ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมิน

การบรรลุ

เปา้หมาย

คะแนนตัวชี้วัด

ป.ตรี ป.โท ป.เอก =(4)/2

    12.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

12) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

    12.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการโลจสิติกส์

    12.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

          แขนงวชิาธุรกิจพาณิชยนาวี

          แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

          แขนงวชิาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและ

    12.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
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1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ีและ 1.2.3 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดง้านตรงสาขาวิชา 

 
1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี(รายละเอียด) และ 1.2.3 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานตรง

สาขาวิชา (รายละเอยีด) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดบัปรญิญาตรท่ีีไดง้านท า

หรอืประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1)

จ านวนบัณฑิตระดบัปรญิญา

ตรท่ีีตอบแบบสอบถามเรือ่ง

การมีงานท า (ไม่นับรวม

บัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท

คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวชี้วัด จ านวนของบัณฑิต

ปรญิญาตรท่ีีไดง้าน

ตรงสาขาวิชา

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดบัปรญิญาตรท่ีีไดง้าน

ท าหรอืประกอบอาชพี

อิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1)

คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวชี้วัด

370 394 93.91 5.0000 337 370 91.08 5.0000

รวม

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านตรงสาขาวิชาหน่วยงาน ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

แขนงการ

จดัการธุรกจิ

คา้ปลกี

แขนงธุรกจิ

พาณชิยนาวี

แขนงการจดัการ

โซ่อุปทานธุรกจิ

อาหารและบรกิาร

หลกัสูตรการ

จดัการซพัพลาย

เชนธุรกจิ  1

หลกัสูตรการ

จดัการโลจสิตกิส ์

  2

หลกัสูตรการ

จดัการโลจสิตกิส ์

(หลกัสูตร

นานาชาต)ิ(การ

จดัการซพัพลาย

เชนธุรกจิ)

1 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตร ีทีส่ ำเร็จกำรศกึษำทัง้หมด 5,422 115 127 27 269 162 1 432

2
จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีต่อบแบบสอบถำมเรือ่งกำรมี

งำนท ำ
4,993 115 127 27 269 159 1 429

รอ้ยละของบณัฑติทีเ่ขำ้ตอบแบบสอบถำม 92.09 100.00 100.00 100.00 100.00 98.15 100.00 99.31

2.1
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอื

ประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี
4,337 91 112 26 229 140 1 370

2.2
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำ

ระยะเวลำ >1 ปี
67 11 8 1 20 2 0 22

2.3 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีอ่ปุสมบท 16 0 0 0 0 0 0 0

2.4 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีเ่กณฑท์หำร 24 3 0 0 3 2 0 5

2.5
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีม่งีำนท ำกอ่นเขำ้

ศกึษำ
294 10 2 0 12 12 0 24

2.6
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีศ่กึษำตอ่ระดบั

บณัฑติศกึษำ
64 0 5 0 5 1 0 6

2.7 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีย่ังไมม่งีำนท ำ 191 0 0 0 0 2 0 2

3

เงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืนของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบั

ปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระ ภำยใน 1 ปี 

(บำท)

17,884 14,522 14,631 13,500 14,218 13,605 15,000 14,274

4

จ ำนวนบณัฑติปรญิญำตรทีีต่อบแบบสอบถำมเรือ่งกำรมงีำน

ท ำ(หกับณัฑติมงีำนท ำกอ่นเขำ้ศกึษำ ศกึษำตอ่ อปุสมบท 

เกณฑท์หำร) (ขอ้ 2-2.3+2.4+2.5+2.6)

4,595 102 120 27 249 144 1 394

5
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอื

ประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี (ขอ้ 2.1)
4,337 91 112 26 229 140 1 370

6
รอ้ยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำ

หรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี (ขอ้ 5 / ขอ้ 4 x 100)
94.39 89.22 93.33 96.30 91.97 97.22 100.00 93.91

7

เงนิเดอืนเฉลีย่ทีเ่ป็นไปตำมเกณฑข์องผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ

ระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน

ระยะเวลำ 1 ปี

20,355 23,389 18,446 16,000 19,278 9,853 0 9,710

8

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพี

อสิระภำยในระยะเวลำ1 ปี ทีเ่งนิเดอืนเป็นไปตำมเกณฑ ์(>
15,000 บำท)

2,098 18 35 5 58 62 0 120

9

รอ้ยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอื

ประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ1 ปี เงนิเดอืนเป็นไป
ตำมเกณฑ์

61.19 19.78 31.25 19.23 23.42 22.30 0.00 15.24

10 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนตรงสำขำวชิำ 88.26 100.00 91.07 100.00 95.63 83.57 100.00 91.08

11 จ ำนวนของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนตรงสำขำวชิำ 3,828 91 102 26 219 117 1 337

ขอ้ที่ ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ชี้
ระดบั

มหาวทิยาลยั

วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

ภาพรวม

1 2
3
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1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและการประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี(รายละเอียด) และ 1.2.3 รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานตรง

สาขาวิชา (รายละเอยีด) (ตอ่) 

 
 

 

 

 

 

 

แขนงการ

จดัการธุรกจิ

คา้ปลกี

แขนงธุรกจิ

พาณชิยนาวี

แขนงการจดัการ

โซ่อุปทานธุรกจิ

อาหารและบรกิาร

หลกัสูตรการ

จดัการซพัพลาย

เชนธุรกจิ  1

หลกัสูตรการ

จดัการโลจสิตกิส ์

  2

หลกัสูตรการ

จดัการโลจสิตกิส ์

(หลกัสูตร

นานาชาต)ิ(การ

จดัการซพัพลาย

เชนธุรกจิ)

4

จ ำนวนบณัฑติปรญิญำตรทีีต่อบแบบสอบถำมเรือ่งกำรมงีำน

ท ำ(หกับณัฑติมงีำนท ำกอ่นเขำ้ศกึษำ ศกึษำตอ่ อปุสมบท 

เกณฑท์หำร) (ขอ้ 2-2.3+2.4+2.5+2.6)

4,595 102 120 27 249 144 1 394

5
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอื

ประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี (ขอ้ 2.1)
4,337 91 112 26 229 140 1 370

6
รอ้ยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำ

หรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี (ขอ้ 5 / ขอ้ 4 x 100)
94.39 89.22 93.33 96.30 91.97 97.22 100.00 93.91

7

เงนิเดอืนเฉลีย่ทีเ่ป็นไปตำมเกณฑข์องผูส้ ำเร็จกำรศกึษำ

ระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน

ระยะเวลำ 1 ปี

20,355 23,389 18,446 16,000 19,278 9,853 0 9,710

8

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพี

อสิระภำยในระยะเวลำ1 ปี ทีเ่งนิเดอืนเป็นไปตำมเกณฑ ์(>
15,000 บำท)

2,098 18 35 5 58 62 0 120

9

รอ้ยละของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอื

ประกอบอำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ1 ปี เงนิเดอืนเป็นไป
ตำมเกณฑ์

61.19 19.78 31.25 19.23 23.42 22.30 0.00 15.24

10 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนตรงสำขำวชิำ 88.26 100.00 91.07 100.00 95.63 83.57 100.00 91.08

11 จ ำนวนของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนตรงสำขำวชิำ 3,828 91 102 26 219 117 1 337

ขอ้ที่ ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ชี้
ระดบั

มหาวทิยาลยั

วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน

ภาพรวม

1 2
3
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1.3 ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีมีความเช่ือมั่นและไวว้างใจในการบรหิารจัดการการด าเนินการตามพนัธกจิ    

1.3.1 ระดับความเช่ือมัน่และไวว้างใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เกา่ต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั 

 
1.4 มหาวิทยาลยัมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์สอดคล้องตามอตัลักษณข์องมหาวิทยาลยั    

1.4.1 รอ้ยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กรกฎาคม / รอบ 10 เดอืน

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวม

≥ 4.00 4.98 4.46 4.96 4.80 4.80 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดบัความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : 4.00

หน่วยงาน เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยความเชื่อม่ันและไว้วางใจของสังคม ระดบัความเชื่อม่ัน

และไว้วางใจของ
คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

เป้าหมาย

1) กิจกรรมนอก

หลักสูตรท่ีบูรณาการ

กับพันธกิจ

2) กิจกรรมนอก

หลักสูตรท้ังหมด

3) คดิเป็นร้อยละ

=(1/2)*100

≥ 70 5 5 100.0013) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ตัวชี้วัด 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกิจการเรียน

การสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย :  ≥ 70.0

หน่วยงาน
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1.4.1 รอ้ยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รายละเอยีด)  

 

 

 

การเรียนการ

สอน

วจิัย บริการ

วชิาการ
ท านุบ ารุงศิลปะ

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมและถวายเทยีน

พรรษา ประจ าปกีารศึกษา

 2560

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมของวทิยาลัย

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 ส.ค.60 อาจารย์และ

นักศึกษา

1,684 คน วทิยาลัยโลจสิติกส์

และซัพพพลายเชน 

ศูนย์การศึกษา

จังหวดันครปฐม

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

โครงการไหวค้รู ประจ าปี

การศึกษา 2560

1. เพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี

ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้

บุคลากรในหน่วยงาน  นักศึกษา ได้มีส่วน

ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

อย่างใกล้ชิด

3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน

วฒันธรรมประเพณี

4. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น

ความส าคัญจองการสืบสาน อนุรักษ ์ขนม

ธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความ

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

 ส.ค.60 อาจารย์และ

นักศึกษา

943 คน วทิยาลัยโลจสิติกส์

และซัพพพลายเชน 

ศูนย์การศึกษา

จังหวดันครปฐม

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่สถานประกอบการ

อย่างมือาชีพ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

2. เพื่อส่งเสริมให้กับนักศึกษามีทัศนคติที่

ดีต่อวชิาชีพ

 พ.ย. 60 อาจารย์และ

นักศึกษา

510 คน วทิยาลัยโลจสิติกส์

และซัพพพลายเชน 

ศูนย์การศึกษา

จังหวดันครปฐม

ฝ่ายวชิาการ

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
กิจกรรมนอกหลักสูตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกิจฯ
ระยะเวลาท่ี

ด าเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาท่ี

เข้าร่วม
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1.4.1 รอ้ยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รายละเอยีด) 

(ต่อ) 

 
1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

การเรียนการ

สอน

วจิัย บริการ

วชิาการ
ท านุบ ารุงศิลปะ

โครงการเพิ่มจ านวนองค์

ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์

คลิฟท)์ ศูนย์การเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจสิติกส์

1. เพื่อพัฒนาฐานความรู้และเผยแพร่

แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการ

ด้านโลจสิติกส์ ให้กับอาจารย์ เจา้หน้าที่ 

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับอาจารย์ 

เจา้หน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 ม.ค. 61 อาจารย์ เจา้หน้าที่

 นักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป

100 คน วทิยาลัยโลจสิติกส์

และซัพพพลายเชน 

ศูนย์การศึกษา

จังหวดันครปฐม

ฝ่ายวจิัยและ

บริการวชิาการ

โครงการแสงธรรมน าชีวติ

 ประจ าปกีารศึกษา 2560

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมของวทิยาลัย

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 เม.ย. 61 อาจารย์และ

นักศึกษา

1,684 คน วทิยาลัยโลจสิติกส์

และซัพพพลายเชน 

ศูนย์การศึกษา

จังหวดันครปฐม

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
กิจกรรมนอกหลักสูตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีบูรณาการกับพันธกิจฯ
ระยะเวลาท่ี

ด าเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาท่ี

เข้าร่วม

เปา้หมาย

1 )  ผลรวมค่าความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

สง่เสรมิ หรอืพฒันาให้กับนกัศึกษา

2 ) จ านวนจัดกิจกรรมการ

สง่เสรมิ หรอืพฒันาให้กับ

นกัศึกษาท้ังหมด

3 ) คดิเปน็รอ้ยละ

= (1 /2 )

≥ 4 .25 33 .24 7 4.75

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย : ≥ 4 .25

หนว่ยงาน

12 )  วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

ตัวชีวั้ด 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการสง่เสรมิ หรอืพฒันาให้กับ

นกัศึกษา



 

ร
าย
งา
น
ผ
ล
ก
าร
ป
ฏ
บิ
ตั
ริ
าช
ก
าร
 ป
ร
ะจ
 าปี
งบ
ป
ร
ะม

าณ
 พ
.ศ
. 
2
5
6
1

 

 

166 

                                รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
166 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา (รายละเอียด) 

 
 

 

 

 

 

 

คุณธรรม

จริยธรรม

ความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา

ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สือ่สารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกัน

คุณภาพ

โครงการแสงธรรมน าชวีติ 1 เพื่อสง่เสริมให้กับนักศกึษาไดรั้บการพัฒนา

ทักษะความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวันได้

P - - - - - วันที่ 25 เมษายน 2561 นักศกึษา 1,684 4.91 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

1. เพื่อพัฒนาให้นักศกึษามคีวามพร้อมในการกา้

เขา้สูส่ถานประกอบการอย่างมอือาชพี

- P - - - - วันที่ 13 มถิุนายน 2561 นักศกึษา 510 4.87 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

2. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศกึษาไดเ้ลอืก
สถานประกอบการตามความตอ้งการ

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษามกีารคิดวเิคราะห์ 

กจิกรรม/โครงการและการวางแผนในการจัด
กจิกรรม

- - P - - - วันที่ 3 – 4 สงิหาคม 

2560

นักศกึษา 1,684 4.88 ฝ่ายกจิการนักศกึษา

2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าให้กับ
นักศกึษา

โครงการ CLS Ambassadors 
Contest 2017

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาไดแ้สดงความสามารถ
ในดา้นการแสดงออกเชงิสร้างสรรค์

- - - P - - วันที่ 9 พฤศจกิายน 
2560

นักศกึษา 963 4.89 วทิยาลัยโลจสิตกิส์
และซัพพลายเชน

ฝ่ายกจิการนักศกึษา

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้นักศกึษาไดม้กีาร

รับผิดชอบตอ่เพื่อนในสาขาวชิา ในการเป็น
ตัวแทนเขา้ร่วมประกวดในระดับมหาวทิยาลัยฯ
3. เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาไดม้คีวามสัมพันธ์กัน

ในหมูค่ณะ

ตัวชีวั้ด 1.4.2 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการสง่เสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา (รายละเอียดหน่วยงาน) ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมในแผนปฏิบติัการพฒันานักศกึษาท้ังหมดของ คณะ/วิทยาลัย

ระยะเวลาท่ีด าเนนิการ กลุ่มเปา้หมาย
จ านวนนักศกึษา

ท่ีเขา้ร่วม

ระดับความ

พงึพอใจ
สถานท่ีด าเนนิการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

โครงการอบรมการเตรียมความ

พร้อมสูส่ถานประกอบการ 
(บริการจัดหางานและฝึกอบรม
อาชพี)

โครงการค่ายผู้น าเพาะเมล็ด

พันธุใ์หม ่CLS

วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน
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1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา (รายละเอียด) (ต่อ) 

 
1.4.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้ ทกัษะทาง
ปญัญา

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล
และความ
รับผิดชอบ

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การ
สือ่สารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกนั
คุณภาพ

โครงการพฒันาทกัษะดา้น
คอมพวิเตอร์ Excel

1) เพือ่เปน็การสง่เสริมและพฒันาทกัษะความรู้
ดา้นการวเิคราะห์ตวัเลข ในการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอร์ Microsoft Excel 
ให้สามารถน าประยุกตใ์ชใ้นการเรียน 

- - - - P - วนัที่ 2-17 มถินุายน 
2561

นกัศกึษา 300 4.65 วทิยาลยัโลจสิตกิส์
และซัพพลายเชน

ฝ่ายวชิาการ

1) เพือ่เปน็การสง่เสริมและพฒันาทกัษะความรู้
ดา้นภาษาอังกฤษ เพือ่การตดิตอ่สือ่สาร

- - - - P - วนัที่ 1-28 มถินุายน 
2561

นกัศกึษา 300 4.72 วทิยาลยัโลจสิตกิส์
และซัพพลายเชน

ฝ่ายวชิาการ

โครงการอบรมให้ความรู้
ทางดา้นงานประกนัคุณภาพ

1) เพือ่สง่เสริมและพฒันาความรู้และทกัษะ
เกีย่วกบัการประกนัคุณภาพให้กบันกัศกึษา

- - - - - P วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
 2561

นกัศกึษา 630 4.32 วทิยาลยัโลจสิตกิส์
และซัพพลายเชน

ฝ่ายประกนัคุณภาพ

ตัวชีวั้ด 1.4.2 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการสง่เสรมิ หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา (รายละเอียดหน่วยงาน) ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ
เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม /โครงการ

กิจกรรมในแผนปฏิบติัการพฒันานกัศึกษาท้ังหมดของ คณะ /วิทยาลยั

ระยะเวลาท่ีด าเนนิการ กลุ่มเปา้หมาย
จ านวนนกัศึกษา

ท่ีเขา้รว่ม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

ระดบัความ
พงึพอใจ

สถานท่ีด าเนนิการ หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ

เปา้หมาย

จ านวนอาจารย์ประจ า

ท่ีมเีว็บไซต์ของการ

จัดการเรยีนการสอน (1)

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (นบั

เฉพาะท่ีปฏิบติังานจรงิ) (2)
คดิเปน็รอ้ยละ (3) =(1)/(2)*100 คะแนนตัวชีวั้ด การบรรลเุปา้หมาย

100.00 56 56 100 5.0000 P

หนว่ยงาน

ตัวชีวั้ด 1.4.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าท่ีมเีว็บไซต์ของการจัดการเรยีนการสอน ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย : 100.00

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน
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1.4.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการสอน (รายละเอยีด) 

 

ล าดับ สังกัด รายวิชาท่ีสอนผ่านเว็บไซต์ URL

1 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/komson_so

2 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. หลักการตลาด http://www.teacher.ssru.ac.th/wiriya_bo/

3 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การบริหารท่าเรือ http://www.teacher.ssru.ac.th/tanasarn_pa/

4 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ http://www.teacher.ssru.ac.th/jatturong_pl/

5 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. หลักการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลเบือ้งต้น http://www.teacher.ssru.ac.th/suntaree_pu/

6 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/phutthiwat_wa/

7 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ http://www.teacher.ssru.ac.th/bunyaporn_po/

8 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. หลักการตลาด http://www.teacher.ssru.ac.th/anuch_na/

9 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. กลยุทธก์ารตลาดและการจัดการการขายในร้านอาหาร http://www.teacher.ssru.ac.th/thun_ch/

10 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การขนส่งทางทะเล http://www.teacher.ssru.ac.th/wannee_su/

11 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการต้นทุนคลังสินค้า http://www.teacher.ssru.ac.th/varaporn_sa/

12 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. องค์การและการจัดการสมัยใหม่ http://www.teacher.ssru.ac.th/sudarat_pi/

13 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. องค์การและการจัดการสมัยใหม่ http://www.teacher.ssru.ac.th/benchapon_me/

14 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.การจัดการเชิงกลยุทธ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/chairit_th/

15 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/supamit_sr/

16 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. Quantitative Analysis http://www.teacher.ssru.ac.th/lamphai_tr/

17 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. ภาษาอังกฤษส าหรับพาณิชยนาว ี1 http://www.teacher.ssru.ac.th/natthakan_ro/

18 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการผลิตและปฏบิติัการ http://www.teacher.ssru.ac.th/pornkiat_ph/

19 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2.สถิติธรุกิจ http://www.teacher.ssru.ac.th/preecha_wa/

20 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหวา่งประเทศ http://www.teacher.ssru.ac.th/anchalee_hi/

21 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า http://www.teacher.ssru.ac.th/chitpong_ay/

22 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การคิดและวเิคราะหเ์ชิงระบบ http://www.teacher.ssru.ac.th/waraporn_wi/

23 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การส่ือสารและการเรียนรู้ http://www.teacher.ssru.ac.th/chattrarat_ho/

24 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. ภาษาอังกฤษส าหรบพาณิชยนาว1ี http://www.teacher.ssru.ac.th/wissawa_au/

25 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. English for Logistics http://www.teacher.ssru.ac.th/watanyu_ch/

26 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การส่ือสารและการเรียนรู้ http://www.teacher.ssru.ac.th/piyaon_sr/

27 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.การจัดการผลิตและปฏบิติัการ http://www.teacher.ssru.ac.th/tommanee_so/

28 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ http://www.teacher.ssru.ac.th/kraiwit_si/

29 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน http://www.teacher.ssru.ac.th/pichet_tr/

30 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการต้นทุนคลังสินค้า http://www.teacher.ssru.ac.th/suwat_nu

31 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง http://www.teacher.ssru.ac.th/martusorn_kh

อาจารย์วรรณี   สุทธิใจดี

ชือ่-สกุล อาจารย์ท่ีมีเว็บไซต์

ผศ.ดร.คมสัน  โสมณวัตร

อาจารย์วริิยา บุญมาเลศิ

อาจารย์ธนะสาร   พาณิชยากรณ์

อาจารย์จัตตุรงค์  เพลนิหัด

อาจารย์สุนทรี    พุฒิวร

อาจารย์พุทธิวัฒน ์ 

อาจารย์บุณยาพร   ภู่ทอง

อาจารย์อนุช  นามภิญโญ

อาจารย์ ดร.ธันย์  ชัยทร

อาจารย์วราภรณ์   วมิกุตะลพ

อาจารย์วราภรณ์  สราอินมลู

อาจารย์สุดารัตน ์พมิลรัตนกานต์

ดร.เบญจพนธ์ มเีงนิ

ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด

อาจารย์ศุภมติร ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ล าไผ่ ตระกูลสันติ

อาจารย์ณัฐกันต ์รู้ท านอง

อาจารย์พรเกยีรต ิภักดวีงษ์เทพ

ผศ.ดร.ปรีชา วรารัตนไ์ชย

อาจารย์อัญชล ีหิรัญแพทย์

ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์

อาจาย์ ดร.ฉัตรรัตน ์โหตระไวศยะ

อาจารย์วศิวะ อุนยะวงษ์

อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์

อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณ

อาจารย์ ดร.ทมน ีสุกใส

อาจารย์ไกรวทิย์ สนิธุค ามลู

อาจารย์ ดร.พเิชษฐ์ ตรีไวย

อาจารย์สุวัฒน ์ นวลขาว

อาจารย์มาธุสร แข็งขัน
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1.4.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการสอน (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 
 

 

 

ล าดับ สังกัด รายวิชาท่ีสอนผ่านเว็บไซต์ URL

32 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและทักษะการเรียน http://www.teacher.ssru.ac.th/athirat_in

33 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. ภาษาอังกฤษส าหรับการขนส่ง http://www.teacher.ssru.ac.th/natpatsaya_se

34 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/kittiampol_su

35 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.การจัดการเชิงกลยุทธ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/piyamas_kl

36 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1.กฏหมายธรุกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ http://www.teacher.ssru.ac.th/phirayu_sa

37 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1. สถิติธรุกิจ http://www.teacher.ssru.ac.th/surapong_in

38 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/srayut_ku

39 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/duangjai_ja/

40 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/pornpanna_la

41 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/sarawut_pu

42 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/jureerut_so

43 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/ampiks_la

44 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/tanawat_wl

45 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/sirion_so

46 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/juraporn_po

47 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/pongtep_ph

48 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/chanicha_mo

49 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/kidsadar_ku

50 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/jakkrapun_ko

51 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/putjai_in

52 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/phitphisut_th

53 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/natthaphon_wa

54 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/sittchai_pi

55 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www.teacher.ssru.ac.th/kaweewat_ph

56 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน http://www. elcls.ssru.ac.th/mano_pr/

ชือ่-สกุล อาจารย์ท่ีมีเว็บไซต์

อาจารย์กติตอิ าพล สุดประเสริฐ

อาจารย์อธิรัตน ์ อินทจร

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัติ

อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร

อาจารย์ปิยมาส กลา้แข็ง

อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา

อาจารย์สุรพงศ ์อินทรภักดิ์

อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมอืง

อาจารย์ดวงใจ จันทร์ดาแสง

อาจารย์พรพรรณา  เลา่ประวัตชิัย

อาจารย์สราวุธ พุฒนวล

อาจารย์จุรีย์รัตน ์สมบูรณ์

อาจารย์ อัมพภิา เลา่ประวัตชิัย

อาจารย์ ธนวัฒน ์ วเิศษสนิธุ์

อาจารย์ ศริิอร  สนองค์

อาจารย์ณัฐพล วัฒนไชย

อาจารย์สทิธิชัย พนิธุมา

อาจารย์กววีัธน ์พริิยะปัญญากุล

อาจารย์มโน  ปราชญาพพิัฒน์

อาจารย์ พงษ์เทพ ภูเดช

อาจารย์ชณิชา หมอยาดี

ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

อาจารย์จักรพรรณ คงธนะ

อาจารย์ ดร.ปัจจัย อินทรนอ้ย

อาจารย์พชิญ์พสิุทธิ์ ทิศอาจ
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1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ    

 1.5.1 รอ้ยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสตูรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01 

 
1.5.1 รอ้ยละของหลักสูตรทัง้หมดที่ผา่นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสตูรของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01 (รายละเอียด) 

 
  

 

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 70.00 3 1 1 5 3 1 1 5 100 5.0000


ตัวชีวั้ด 1.5.1 รอ้ยละของหลกัสตูรท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลกัสตูรของ สกอ . โดย

ไดค้ะแนนไม่ต่ ากว่าระดบั 3.01 เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย : ≥ 70.00

ตาราง 1 สรปุผลการด าเนนิงานตัวชีวั้ด

หนว่ยงาน เปา้หมาย

1) จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในคะแนนไม่ต่ ากว่า

ระดบั 3.01

2) จ านวนหลกัสตูรท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 

(3)=1/2*100
คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ

เปา้หมาย

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

1

1

1

1

1

หนว่ยงาน
ระดบัหลกัสตูร

คะแนน
ระดบัผลการ

ประเมนิ

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

    13.1 บธ.บ. บริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส์ 3.67 ระดบัดี

    13.4 บธ.ม. สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3.73 ระดบัดี

    13.5 บธ.ด. สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3.39 ระดบัดี

    13.2 บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชนธุรกจิ 3.83 ระดบัดี

    13.3 บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการโลจสิตกิส ์ (หลกัสตูรนานาชาติ) 3.54 ระดบัดี
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1.5.2 คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อหลักสตูรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
1.6 บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู ้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน   

 1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง 

 
 

เปา้หมาย

1) ผลรวมค่าความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การสง่เสรมิ หรอืพฒันา

ให้กับนกัศึกษา 

(นกัศึกษาชัน้ปสีดุท้าย)

2) จ านวนหลกัสตูรท้ังหมด 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

(ท่ีมนีกัศึกษาชัน้ปสีดุท้าย)

3) คดิเปน็รอ้ยละ

=(1/2)

≥ 4.31 21.85 5 4.37

ตัวชีวั้ด 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมต่ีอหลกัสตูรทุก

หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย : ≥ 4.31

หนว่ยงาน

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย

1) จ านวนบคุลากรสาย

วิชาการท่ีไดร้บัการเพิม่พนู

ศักยภาพฯ

2) จ านวนบคุลากรสาย

วิชาการท่ีปฏิบติังานจรงิ

3) คดิเปน็รอ้ยละ 4) คะแนนตัวชีวั้ด 5) การบรรลเุปา้หมาย

≥ 85.00 55 55 100.00 5.0000 บรรลุ

ตัวชีวั้ด 1.6.1 รอ้ยละของบคุลากรสายวิชาการท่ีไดร้บัการเพิม่พนูศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

เปา้หมาย : ≥ 85.00

หนว่ยงาน

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน
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1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง (รายละเอยีด) 

 
 

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

สัมมนา เร่ือง “ Social Marketing ๔.๐ 

ปั้น แบรนด ์อย่างไร ก าไรหลักลา้น”

/ 13/11/2560 6 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ สามารถใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการสอนนักศกึษา

โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/   26 มกราคม พ.ศ. 2561 6  ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

สัมมนา เร่ือง “ Social Marketing ๔.๐ 

ปั้น แบรนด ์อย่างไร ก าไรหลักลา้น”

/ 13/11/2560 6 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน

การสอนยุคใหมเ่ร่ือง Active Learning : 

What Why and How

/  21 ธันวาคม 2560 4.5 ชม. กองบริการการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ สัมมนา เร่ือง “ Social Marketing ๔.๐ 

ปั้น แบรนด ์อย่างไร ก าไรหลักลา้น”

/ 13/11/2560 6 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

การสง่ขอ้เสนอแผนบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย

และนวัตกรรม เขา้ระบบ NRMS

/ 5-ต.ค.-60 6 ชม. สถาบันวจิัยและพัฒนา

 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

การใชง้านระบบบริหารจัดการงานวจิัย

แห่งชาต ิระบบ NRMS ทุนงบประมาณ

แผ่นดนิส าหรับนักวจิัย

/ 13 พย.2560 6 ชม. สถาบันวจิัยและพัฒนา

 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาเนนิงานของมหาวทิยาลัย

/ 30-ม.ค.-61 4 กองแผนและนโยบาย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

โครงการอบรมเพม  ิ่ จานวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจดั การเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า (รถฟอร์คลฟิท)

/ 26-ม.ค.-61 8 วทิยาลัยโลจส ิตกิส์

และซัพพลายเชน

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวจิัยใน

มนุษย์

/

   28 ธันวาคม 2560       6 ชัว่โมง สถาบันวจิัยและพัฒนา

โครงการอบรม Academic Search / 1-ต.ค.-60      6 ชัว่โมง ศูนย์ไอท ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการศกึษาดูงานศูนย์กระจายสนิค้า

วังนอ้ย บริษัท ลโีอ ลิ้งค์ จ ากัด

/ 28 ต.ค. 2560      6 ชัว่โมง หลกัสตูร MBA Logisticsมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

SSRU TEP

/ 17 พ.ย. 2560      6 ชัว่โมง วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 17-พ.ย.-60      6 ชัว่โมง วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา 

โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 3 วนั วทิยาลัยโลจส ิตกิส์

และซัพพลายเชน

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

โครงการอบรมชี้แจงเกณฑ์การประเมนิ

และพัฒนาคณาจารย์มหาวทิยาลัย

/ 4 ม.ค. 2561 1 วนั วทิยาลัยโลจส ิตกิส์

และซัพพลายเชน

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด

อาจารย์กติตอิ าพล  สุดประเสริฐ สามารถใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการสอนนักศกึษา

อาจารย์สุดารัตน ์พมิลรัตนกานต์ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ในการเขา้รับการใชง้านระบบบริหารจัดการงานวจิัยแห่งชาต ิ(NRMS) ทุน

งบประมาณแผ่นดนิ ส าหรับนักวจิัย มปีระโยชนต์อ่การน าขอ้เสนอการวจิัยที่

ผู้ให้ทุนวจิัยวา่หนว่ยงานเค้ามแีนวความคิดเป็นอย่างไรในการพจิารณาให้ทุน

วจิัย รวมไปถงึเราไดท้ราบความตอ้งการในประเด็นในการท าวจิัยที่เค้าในการเขา้รับการใชง้านระบบบริหารจัดการงานวจิัยแห่งชาต ิ(NRMS) ทุน

งบประมาณแผ่นดนิ ส าหรับนักวจิัย มปีระโยชนต์อ่การน าขอ้เสนอการวจิัยที่

ผู้ให้ทุนวจิัยวา่หนว่ยงานเค้ามแีนวความคิดเป็นอย่างไรในการพจิารณาให้ทุน

วจิัย รวมไปถงึเราไดท้ราบความตอ้งการในประเด็นในการท าวจิัยที่เค้าปรับใชใ้นการเรียนการสอนนักศกึษาใหย้  ึดหลักการความโปร่งใสในการ

ปฏบิัต ิงานทาใหการปฏบิัตงิานมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานงาน

ที่ก าหนดไว้

ทาใหก ้ารปฏบ  ิ ตั  ิงานมปีระสทิธิภาพและเปน  ็ ไปตามมาตรฐานงานที่กา

หนดไวทาใหก ้ารปฏบ  ิ ตั  ิงานมปีระสทิธิภาพและเปน  ็ ไปตามมาตรฐานงาน

ที่กาหนดไวทาใหก ้ารปฏบ  ิ ตั  ิงานมปีระสทิธิภาพและเปน  ็ ไปตามมาตรฐาน

งานที่กาหนดไว

การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

นางสาวอนุช  นามภิญโญ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

เพื่อศกึษาเกีย่วกับการตลาดออนไลนใ์นกลุม่ วัยรุ่น  เพื่อศกึษาขอ้มลูน ามาเป็นกรณีศกึษาให้กับนักศกึษา  

อาจารย์จุฬาพร   พรหมสาขา ณ สกลนคร วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ สามารถใชเ้ป็นกรณีศกึษาในการสอนนักศกึษา

การใช ้Active Learning รวมถงึตัวอย่างและเทคนคิการสอนแบบ Active 

Learning เพื่อให้สามารถน าไปประกอบการพจิารณาปรับการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับเนื้อหา ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนในแตล่ะรายวชิามี

ดร.เบญจพนธ์ มเีงนิ 1.สอดแทรกการเรียนการสอนรายวชิา CIM2101 การวจิัยธุรกจิ 2.ใช้

ประกอบหลักฐานการขอทุนอุดหนุนการวจิัยงบรายไดป้ระจ าปี 2561

ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัติ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ .ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

.ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

.ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

.ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

โครงการอบรม Academic Search / 1-ต.ค.-60      6 ชัว่โมง ศูนย์ไอท ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการศกึษาดูงานศูนย์กระจายสนิค้า

วังนอ้ย บริษัท ลโีอ ลิ้งค์ จ ากัด

/ 28 ต.ค. 2560      6 ชัว่โมง หลกัสตูร MBA Logisticsมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

SSRU TEP

/ 17 พ.ย. 2560      6 ชัว่โมง วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 17-พ.ย.-60      6 ชัว่โมง วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา 

โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 3 วนั วทิยาลัยโลจส ิตกิส์

และซัพพลายเชน

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

โครงการอบรมชี้แจงเกณฑ์การประเมนิ

และพัฒนาคณาจารย์มหาวทิยาลัย

/ 4 ม.ค. 2561 1 วนั วทิยาลัยโลจส ิตกิส์

และซัพพลายเชน

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อบรมหลักสูตรวทิยากรและที่ปรึกษางาน

ระบบคุณภาพ ISO

/ 25-พ.ย.-60 6 ชม. NTP Consultant Group ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อบรม ISO-WORKSHOP รุ่น 2 / 3-ธ.ค.-60 6 ชม. NTP Consultant Group ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมนิองค์กรที่มี

หนา้ที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชพี (Assessor)

/ 27-28 พ.ย. 2560 12 ชม สถาบันคุณวุฒิวชิาชพี 

(องค์กรมหาชน)

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อบรมหลักสูตรวทิยากรและที่ปรึกษางาน

ระบบคุณภาพ ISO

/ 25-พ.ย.-60 6 ชม. NTP Consultant Group ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อบรม ISO-WORKSHOP รุ่น 2 / 3-ธ.ค.-60 6 ชม. NTP Consultant Group ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมนิองค์กรที่มี

หนา้ที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชพี (Assessor)

/ 27-28 พ.ย. 2560 12 ชม สถาบันคุณวุฒิวชิาชพี 

(องค์กรมหาชน)

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน

การสอนยุคใหมเ่ร่ือง Active Learning : 

WhatWhy and How

/ 21-ธ.ค.-60 4.5 ชม. กองบริการการศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

โครงการสัมมนา เร่ือง “ Social 

Marketing๔.๐ ปั้น แบรนด ์อย่างไร 

ก าไรหลักลา้น”

/ 13-พ.ย.-60  3 ชม. วทิยาลัยโลจสิตก  ิ ส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาโครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/   26 มกราคม พ.ศ. 2561 6  ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน  

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา     ศูนย์
โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 3 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน

การสอนยุคใหม ่เร่ือง Active 

LearningWhat? Why? How?

/ 21 ธันวาคม 60 8 ชม. มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

ดร.ทมน ีสุขใส วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

อาจารย์วราภรณ์ สารอินมลู วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

 อาจารย์ ปิยมาส  กลา้แข็ง วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบัติ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ .ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

.ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

.ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

.ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

การใช ้Active Learning รวมถงึตัวอย่างและเทคนคิการสอนแบบ Active 

Learning เพื่อให้สามารถนาไปประกอบการพจิารณาปรับการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับ เนื้อหาซ่ึงจะทาให้การเรียนการสอนในแตล่ะรายวชิามี

เพื่อศกึษาเกีย่วกับ การตลาดออนไลนใ์นกลุม่วัยรุ่น เพื่อศกึษาขอ้มลูนามา

เป็นกรณีศกึษาให้กับนักศกึษา

 เพื่อศกึษาเกีย่วกับการตลาดออนไลนใ์นกลุม่ วัยรุ่น  เพื่อศกึษาขอ้มลูน ามา

เป็นกรณีศกึษาให้กับนักศกึษา

นางสาวศริิอร สนองค์ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

น าใชใ้นการท า มคอ.3 เพื่อเตรียมการสอนยุคใหมแ่บบ Active Learning 
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

แนวทางการพัฒนาองค์กรสูก่ารเป็น

แมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6 ธค. 60 3 ชัว่โมง มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ

มาตรฐานศุลกากรปีที่ 2 รุ่นที่ 1

/ 5 พย. 60 - 21 มค 61 80 ชัว่โมง มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ฟังบรรยายการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า (รถฟอร์คลฟิท)์

 จากทีมวทิยากร บริษัท SCG

/ 26 มค. 61- 26 มค 61 6 ชัว่โมง มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสูก่าร

เป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/   6 – 8 ธันวาคม 2560 10 วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา

อบรมหลักสูตรวทิยากรและที่ปรึกษางาน

ระบบคุณภาพ ISO

/ 25-พ.ย.-60 6 NTP Consultant Group ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อบรม ISO-WORKSHOP รุ่น 2 / 3-ธ.ค.-60 6 NTP Consultant Group ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

การสร้างแรงจูงใจในอาชพีธุรกจิพาณิช

นาวยุีค 4.0

/ 7-ก.พ.-61 1 แขนงวชิาธุรกจิพาณิชย

นาว ีวทิยาลัยโลจิ

สตกิสแ์ละซัพพลายเชน

โครงการอบรมการใชง้านระบบบริหาร

จัดการงานวจิัยแห่งชาตNRMS

/ 13/11/1960 4 สถาบันวจิัยและพัฒนา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

แนะนานักศกึษาในเร่ืองการใชร้ะบบคอมพวิเตอรท  ์  ี่เกีย่วกับการทาวจิัย

โครงการสัมมนา Social Marketing ๔.๐ / 13/11/1960 4 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซ พพลายเชน

โครงการพฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อ

การเรียนการสอนยุคใหมA่ctive Learning

/ 21/12/1960 4 กองบริการวชิาการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

สุนทรี พุฒิวร วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ แนวทางการพัฒนาองค์กรสูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม สามารถน าไปใช้

ประโยชนท์างอ้อมในการน าองค์ความรู้มาเผยแพร่และถา่ยทอดสูน่ักศกึษา 

สามารถน าองค์ความรู้ในดา้นศุลกากรมาใชส้อนนักศกึษาในวชิาพธิีการ

ศุลกากรได ้โดยมเีนื้อหาที่ไดอ้บรมดังนี้ พกิัดอัตราศุลกากร แหลง่ก าเนดิ

สามารถน าองค์ความรู้ในดา้นการจัดการเคลือ่นย้านอุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า

(รถฟอร์คลฟิท)์ มาใชส้อนนักศกึษาในวชิาโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ในเร่ือง

ของการบริหารคลังสนิค้า (warehouse) หัวขอ้อุปกรณ์ที่ใชข้นถา่ยใน

คลังสนิค้า ทัง้นี้ไดน้ าไปใชส้อนและถา่ยทอดสูน่ักศกึษาในภาคเรียนที่ 2/2560

นายสุวัฒน ์นวลขาว เป็นตน้แบบที่ดใีห้กับนักศกึษาสามารถเอาความรู้ที่ไดรั้บมาปรับใชใ้นสว่นหนึง่

ของบทเรียน

นายไกรวทิย์ สนิธุค ามลู วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

สามารถน าองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมไปใชป้ระโยชนใ์นการสอนนักศกึษา

แขนงวชิาธุรกจิพาณิชยนาว ีให้มคีวามตระหนักถงึความส าคัญของการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารท างานและเป็นนักปฏบิัตทิี่ดี

นายจัตตุรงค์ เพลนิหัด วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

นามาสอนนักศกึษาในเร่ืองการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในเร่ืองของระบบ

การตลาดสมยัใหม่

การสอน แบบ Active Learning มาปรบ  ั ใชใ้นการเรยี นการสอนในเทอม ๒/

๒๕๖๐
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1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

โครงการอบรม Academic Search / 1-ต.ค.-60      6 ชัว่โมง ศูนย์ไอท ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา

โครงการศกึษาดูงานศูนย์กระจายสนิค้า

วังนอ้ย บริษัท ลโีอ ลิ้งค์ จ ากัด

/ 28 ต.ค. 2560      6 ชัว่โมง หลกัสตูร MBA 

Logisticsมหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสนุนัทา

โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

SSRU TEP

/ 17 พ.ย. 2560      6 ชัว่โมง วทิยาลยันานาชาต ิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา

โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 17-พ.ย.-60      6 ชัว่โมง วทิยาลยันานาชาต ิ

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ดา้นการ

จัดการเคลือ่นย้ายอุปกรณ์ภายใน

คลังสนิค้า(รถฟอร์ดลฟิท)์

/ 26/1/2561      7 ชัว่โมง วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซ พพลายเชน

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวจิัยใน

มนุษย์

/    28 ธันวาคม 2560       6 ชัว่โมง    สถาบันวจิัยและพัฒนา

โครงการพฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อ

การเรียนการสอนยุคใหมA่ctive Learning

/ 21/12/1960 4 กองบริการวชิาการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

น าไปประยุกตใ์นการจัดการเรียนการสอน

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ “ Social Marketing ๔.๐ ปั้น แบรนด ์

อย่างไร ก าไรหลักลา้น”

/ 13/11/2560 3 วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน  
วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน

การสอนยุคใหม่

/ 21/12/2560 5 คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา
วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ การใชง้านระบบบริหารจัดการวจิัย

แห่งชาติ

/ 13/11/2560 6 ชั่วโมง อาคาร 31 (ห้องชอ่แก้ว 

ชั้น 2)มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ การใชง้านระบบบริหารจัดการงานวจิัย

แห่งชาต ิระบบ NRMS ทุนงบประมาณ

แผ่นดนิส าหรับนักวจิัย

/ 13/11/2560 3  สถาบันวจิัยและพัฒนา

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ Southeast Asia Regional Cold 

ChainLogistics Science and Technology 

Workshop in Taiwan

/ 29/10/2560-5/11/2560 36 Takming University of 

Science and Technology 

Taiwan AFFA

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

ใชส้อนในภาคเรียน 1/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อ.ธนวัฒน ์วเิศษสนิธุ์ 1.สอดแทรกการเรียนการสอนรายวชิา CIM2101 การวจิัยธุรกจิ 2.ใช้

ประกอบหลักฐานการขอทุนอุดหนุนการวจิัยงบรายไดป้ระจ าปี 2561

นายธันย์ ชัยทร หลักและวธิีการการสร้างแบรนด ์ส าหรับธุรกจิออกนไลน ์ในกลุม่ผลติภัณฑ์

ของสุภาพสตรี
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการสอนภายในห้องเรียนให้เป็นแบบ Active

 Learning มากย่ิงขึ้น

 นางสาวพชิญ์พสิุทธิ์ ทิศอาจ

นางสาวมาธุสร แข็งขัน  ในการใชง้านระบบบริหารจัดการงานวจิัยแห่งชาต ิ(ระบบ NRMS) สามารถ

ท าการน าเสนอขอทุนวจิัย ท าให้ทราบถงึกฎเกณฑ์และเงือ่นไขในการ

พจิารณาทุนวจิัย
นายล าไผ่ ตระกูลสันติ
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

โครงการอบรมการสร้างความรับรู้ใน

เร่ืองโลจสิตกิสส์าหรับเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา

/ วันที่ 29 -30

ตุลาคม2560

12 ชัว่โมง ภูธารารีสอร์ท 

จังหวดัระนอง

โครงการการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกจิ

/ วันที่ 18-19 ธันวาคม

2560

12 ชัว่โมง  โรงเรียนบา้นส านกั 

อ าเภอกะเปอร์

จังหวดัระนอง

โครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสูก่าร

เป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ วันที่ 6-8 ธันวาคม

2560

16 ชัว่โมง วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน  

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา     ศูนย์

การศกึษาจังหวดั

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมอื

อาชพี

อบรมเชงิปฏบิัตกิาร เร่ืองการบริหาร

สถานศกึษาเชงิสร้างสรรค์ดว้ยการจด  ั 

การ

ความรู้

/ วันจันทร์ที่ 25-26

ธันวาคม 2560

9 ชัว่โมง ฮอริเทจ แกรนด ์คอน

เวนชั่น จังหวดั

ระนอง

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเร่ืองการ

เสริมสร้างหนว่ยงานจังหวัด เพื่อผลักดัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง

/ 17 มกราคม 2561 6 ชัว่โมง โรงแรมเฮอริเทจ แก

รนด ์คอนเวนชัน่

โครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ืองเกษตร

อินทรีย์วถิพีอเพยีงแกผู้่สนใจและชุมชน

กับการปรับตัวในบริบทของการ

เปลีย่นแปลง

/ 2 กุมภาพันธ์ 2561 6 ชัว่โมง โรงแรมเฮอริเทจ แก

รนด ์คอนเวนชัน่

โครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสูก่าร

เป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ วนัที่ 6 – 8 ธนัวาคม 2560 10 วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เร่ืองการ

บริหารสถานศกึษาเชงิสร้างสรรค์ดว้ย

การจัดการความรู้

/ วนัที่ 25-26 ธนัวาคม 2560 10 โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์

 คอนเวนชั่น อ.เมอืง จ.

ระนอง

โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เร่ืองการ 

การเสริมสร้างหนว่ยงานจังหวัดเพื่อ

ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

จังหวัดระนอง

/ 17/1/2561 8 โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์

 คอนเวนชั่น อ.เมอืง จ.

ระนอง

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

นางสาวพรพรรณา เลา่ประวัตชัย วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ 1) ท าให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบโลจสิตกิสภ์าคการเกษตร 

สามารถน ามาประยุกตเ์ป็นกรณีศกึษาในการสอนได้

1) ท าใหทราบถงึเทคนคิการออกเสยีงของค าศัพท์ตา่งๆๆที่มกัจะออกเสยีงกัน

 ผิด น ามาใชส้อนนักศกึษาได ้2) ท าให้ทราบถงึการใชค้ าศัพท์ตา่งๆใน

ชวีติประจ าวันสอนให้นักศกึษาน าไปประยุกต ์3) สามารถนาประสบการณ์

จากการเขา้อบรมแลกเปลีย่นแนวคิดการการใชภ้าษาอังกฤษที่ถูกตอ้งมา1) ท าให้ทราบถงึแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม  ้  ี

ประสทิธิภาพ เนน้ให้นักศกึษาสามารถน าความรู้ไปใชใ้นชวีติและสังคมได ้ 2) 

ท าให้ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสภาพชัน้เรียน การบรรยาย การ

เรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ ในการวัดประเมนิผลการศกึษาให้มี

ประสทิธิภาพ 3) ท าให้สามารถนาความรู้ในเร่ืองการประเมนิผลการปฏบัติ

ราชการและงานประกันคุณภาพการศกึษาภายในไปปรับใชใ้นการปฏบิัตงิาน1) ท าให้สามารถน าระบบการศกึษาที่มคุีณภาพของประเทศฟนิแลนดม์า

ประยุกตใ์ชใ้นการสอน 2) สามารถน าประสบการณ์จากการเขา้อบรม

แลกเปลีย่นแนวคิดการบริหารสถานศกึษาที่มคุีณภาพสอนให้นักศกึษามี

ประสทิธิภาพย่ิงขึ้น

นายสราวุธ พุฒนวล วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ 1)     มุง่เนน้ให้บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น

แบบอย่างที่ดใีห้กับนักศกึษา2) สามารถเอาความรู้ที่ไดรั้บมาปรับใชใ้นสว่น

หนึง่ของบทเรียน

1) ฝึกปฎบิัตกิารจัดการความรู้ในการบริการการศกึษาอย่างสร้างสรรค์ 2) 

น าเอาความรู้มายกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1) น าเอาความรู้มายกระดับการพัฒนาคุณภาพในการท างานวจิัย2) สามารถ

เอาความรู้ที่ไดรั้บมาปรับใชใ้นสว่นหนึง่ของบทเรียน

1) ท าให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัดระนองสามารถ

น ามาประยุกตเ์ป็นกรณีศกึษาในการสอนได2้) ท าให้น าประสบการณ์จากการ

เขา้อบรมมาสอนในชัน้เรียนให้นักศกึษาสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง3)  ท าให้ไดรั้บรู้

เกีย่วกับปัญหาที่เกดิขึ้น เพื่อสามารถน าขอ้มลูมาวเิคราะห์ให้ค าแนะน าและ

เป็นที่ปรึกษาให้นักศกึษาไดด้ย่ิีงขึ้น1) ท าให้ทราบถงึการเปลีย่นแปลงทางสังคมที่รวดเร็ว มกีารน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  มาใช ้สามารถน าขอ้มลูมาแนะน านักศกึษา2) ท าให้เรียนรู้แนวทางการ

พัฒนาการเกษตรพอเพยีง สามารถความรู้มาประยุกตใ์นการเรียนการสอน

ให้นักศกึษาน าไปประกอบธุรกจิในอนาคตได3้)  ท าให้เรียนรู้การปฏบิัตกิาร

ผลติผลผลติที่ปลอดภัยไร้สารพษิตา่งๆสามารถน าความรู้ไปใชส้ าหรับการ
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

อบรมหลักสูตรวทิยากรและที่ปรึกษางาน

ระบบคุณภาพ ISO

/ 25-พ.ย.-60 6 NTP Consultant Group 

โดยทีมงาน อ.ดร.ทอง 

พุทธลอด

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อบรม ISO-WORKSHOP รุ่น 2 / 3-ธ.ค.-60 6 NTP Consultant Group 

โดยทีมงาน อ.ดร.ทอง 

พุทธลอด

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมนิองค์กรที่มี

หนา้ที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชพี (Assessor)

/ 27-28 พ.ย. 2560 16 สถาบันคุณวฒุวิชิาชพี 

(องค์กรมหาชน)

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

การอบรมโมดูลการเรียนรู้สาขาโลจสิตกิส์

 "โครงการศกึษาและจัดท ามาตรฐานการ

ส าคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ 

EEC"

/ 16-18 พฤศจกิายน 2560 24 สถาบันวทิยาการ

หุ่นยนต์ภาคสนาม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

 พระจอมเกล้าธนบุรี

"การศกึษาโมเดลธุรกจิที่เชือ่มโยงกับวถิี

ชวีติของคนในชุมชน : กรณีศกึษาธุรกจิ

น้ าผ้ึงป่าบริสุทธิ์ ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วย

หินลาดใน จังหวัดเชยีงราย เพื่อสร้าง

ตน้แบบการท าธุรกจิชุมชนที่ย่ังยืน"

/  15-23 มกราคม 2561 72 สถาบันวจิัยและพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

การศกึษาดูงานดา้นการเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาท้องถิน่ไทย ณ ชุมชนทอผ้าบ้าน

ปึก-อ่างศลิา

/ 5 กุมภาพันธ์ 2561 8 คณะโลจิสติกส์และ

เทคโนโลยีการบิน

วทิยาลัยเซาธอ์ีสบางกอก

การประกวดแขง่ขันจัดบูธนทิรรศการ 

เผยแพร่ภูมปิัญญาท้องถิน่ไทย คร้ังที่ 3 

ในหัวขอ้ "Smart Logistics SMEs In 

Digital Economy 4.0"

/ 15 กุมภาพันธ์ 2561 8 คณะโลจิสติกส์และ

เทคโนโลยีการบิน

วทิยาลัยเซาธอ์ีสบางกอก

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ วสิัยทัศนก์ับการปฏบิัตงิานจริง / 5/1/2018 3 กองนโยบายและแผน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

มกีารประชุม วางแผน ในการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน

วสิัยทัศนก์ับการปฏบิัตงิานจริง ภาค 2 / 1 ก.พ. 61 3 กองนโยบายและแผน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

บริหารงาน และวางแผน ในการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร

อาจารย์อัญชล ีหิรัญแพทย์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

จุรีย์รัตน ์ สมบูรณ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ น าสิง่ที่ไดรั้บการอบรมมาบอกเลา่แกน่ักศกึษา ให้สามารถเตรียมความพร้อม

สูก่ารเป็น EEC ในอนาคต ซ่ึงสง่ผลโดยตรงตอ่การประกอบอาชพีของ

นักศกึษาในอนาคต

น าความรู้ที่ไดรั้บจากการเขา้ไปศกึษดูงานและท าโครงการวจิัยมาเผยแพร่

ให้แกน่ักศกึษาในห้องเรียน ฝึกให้นักศกึษารู้จักมกีารคิดวเิคราะห์ที่เป็นระบบ 

และสามารถร่วมกันหาแนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระเป็นระเบียบแบบ

แผน

น าความรู้ที่ไดรั้บมาถา่ยทอดให้แกน่ักศกึษา ฝึกให้นักศกึษาคิดวเิคราะห์และ

หาแนวทางในการพัฒนาผลติภัณฑ์และกจิกรรมสนับสนุนทางดา้นการขาย 

การตลาด การกระจายสนิค้าให้แกชุ่มชน ท าให้นักศกึษามทัักษะในการแกไ้ข

เปิดโอกาสให้นักศกึษาไดเ้สนอความคิดเห็น และแสดงความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบบูธนทิรรศการและฝึกทักษะการน าเสนอ การถา่ยทอดเร่ืองราว

 และการสือ่สารที่มปีระสทิธิภาพ
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์
วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26-ม.ค.-61 3 ทีมงานจากบริษัท SCG 

Logistics

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมโปรแกรมการบริหาร

จัดการวทิยานพินธ ์INTEGRATED THESIS

 & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM 

(iThesis)

/ 19/11/2560 วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมโปรแกรมการประยุกตใ์ช ้

LISREL

/ 17-24-พย.60 24 วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 6  ชั่วโมง วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 6  ชั่วโมง วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

โครงการอบรม ปฐมนเิทศนพ์นักงานใหม่ / 1-26/12/2560 26 วนั ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ใชส้อนในภาคเรียน 2/60  และใชป้ระโยขนใ์นการปฏบิัตงิาน

โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียน

การสอนยุคใหมเ่ร่ือง Active Learning : 

What Why and How

/ 21/12/2560 45 ชม. กองบริการการศกึษา

 มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สวนสนุนัทา

โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 3 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

โครงการสัมนาทิศทางการพัฒนาองค์กร

สูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดตีอ่สังคม

/ 6 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

ปรับใชใ้นดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ดา้นการ

จัดการเคลือ่นย้ายอุปกรณ์ภายใน

คลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26 มกราคม 2561 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

การสร้างแรงจูงใจในอาชพีธุรกจิพาณิช

นาวยุีค 4.0

/ 7 กุมภาพันธ์ 2561 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

ใชเ้พื่อการแนะแนวทางในการฝึกงานและท างานกับนักศกึษาในปีตอ่ไป

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

นางสาวดวงใจ  จันทร์ดาแสง ไดเ้กดิความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการใช ้Forklift อย่างถูกตอ้งและเป็นการ

เพิ่มจ านวนองค์ความรู้ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

น าไปใชป้ระโยชนด์า้นการปฏบิัตงิาน ดังนี้ ใช ้Web portal เป็นสว่นการใชง้าน

ส าหรับจัดการขอ้มลู กรอกขอ้มลูท าวทิยานพินธ์ สง่วทิยานพินธ์ อนุมตัิ

วทิยานพินธ์ กรอกขอ้มลูวทิยานพินธ์ และสร้างใบน าสง่เลม่วทิยานพินธ์ 

ใช ้Microsoft Word Add-in เป็นสว่นการใชง้านเขยีนเนื้อหาวทิยานพินธ์

เพื่อฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารให้กับผู้เขา้อบรม ให้มคีวามรู้เกีย่วกับการ

วเิคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชงิเสน้ ตลอดจนสามารถประยุกตใ์ช้

โปรแกรมลสิเรลสาหรับการวเิคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชงิเสน้ ไดฝึ้ก

ปฏบิัตใิชส้ถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลู และสามารถตคีวามหมายของผลที่ได้
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง  วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม

อาจารย์วริิยา บุญมาเลศิ  วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม

อาจารย์  ดร. ปัจจัย อินทรนอ้ย วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

น าความรู้ที่ไดจ้ากการอบรม มาประยุกตเ์ขา้กับการเรียน การสอน ในรายวชิา

 CLS 1104 การคิดและวเิคราะห์เชงิระบบ และน ามาพัฒนา ปรับปรุง 

เอกสารประกอบการสอน ในรายวชิา CLS1104 การคิดและวเิคราะห์เชงิระบบ

 และรายวชิา ACM1201 ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศ นางสาวปิยะอร  ศรีวรรณ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

น าใชใ้นการยกตัวอย่างการท างานวจิัยเกีย่วกับความปลอดภัยในการใชง้าน

รถฟอร์คลฟิท์
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1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 3 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

โครงการสัมนาทิศทางการพัฒนาองค์กร

สูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดตีอ่สังคม

/ 6 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

ปรับใชใ้นดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ดา้นการ

จัดการเคลือ่นย้ายอุปกรณ์ภายใน

คลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26 มกราคม 2561 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

การสร้างแรงจูงใจในอาชพีธุรกจิพาณิช

นาวยุีค 4.0

/ 7 กุมภาพันธ์ 2561 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

ใชเ้พื่อการแนะแนวทางในการฝึกงานและท างานกับนักศกึษาในปีตอ่ไป

โครงการปฐมนเิทศพนักงานใหม่ / 1-26 ธ.ค.2560 14 วนั วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย
โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 3 วนั วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

การเปลีย่นรูปแบบการเรียนการสอน เนน้ผู้เรียนเป็นหลัก นักศกึษาลงมอืปฏบิัตมิากกวา่การฟังบรรยาย

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ดา้นการ

จัดการเคลือ่นย้ายอุปกรณ์ภายใน

คลังสนิค้า (รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

โครงการอบรมแนวทางการน าวจิัยชัน้

เรียนสูก่ารพัฒนา KM คร้ังที่ 1

/ 12 ม.ค. 2561 1 วนั วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

โครงการยกระดับฝีมอืสาขาผู้ปฏบิัตกิาร

คลังสนิค้า ระดับ 1

/ 6-9 ก.พ.2561 4 วนั วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเร่ืองการ

เสริมสร้างหนว่ยงานจังหวัด เพื่อผลักดัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง

/ วนัที ่17 มกราคม 2561 6 ชัว่โมง วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ืองเกษตร

อินทรีย์วถิพีอเพยีงแกผู้่สนใจและชุมชน

กับการปรับตัวในบริบทของการ

เปลีย่นแปลง

/ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 6 ชัว่โมง โรงแรมเฮอริเทจ แก

รนด ์คอนเวนชัน่

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

อาจารย์  สทิธิชัย พนิธุมา วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ น านโยบายของผู้บริหารมาเป็นกรอบ ในการจัดการเรียนการสอน ตาม

แนวทางที่ก าหนด

อาจารย์อัมพกิา เลา่ประวัตชิัย วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

1) ท าให้เรียนรู้ในการน าเทคโนโลยีใหมม่าประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน2) 

ท าให้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพษิสามารถสอนให้นักศกึษาน าไป

ประกอบธุรกจิในอนาคตได3้) สามารถน าความรู้ไปใชส้ าหรับการท างาน

บริการวชิาการและงานวจิัยร่วมกับนักศกึษาได้

นางสาวปิยะอร  ศรีวรรณ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์

น าใชใ้นการยกตัวอย่างการท างานวจิัยเกีย่วกับความปลอดภัยในการใชง้าน

รถฟอร์คลฟิท์
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1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 
  

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

การประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยดา้น

วจิัยและบริการวชิาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑

/ 24-ม.ค.-61 3 ชม. สถาบนัวจิัยและ

พัฒนามหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสนุนัทา

การประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยดา้น

วจิัยและบริการวชิาการ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐

/ 15-พ.ย.-60 3 ชม. สถาบนัวจิัยและ

พัฒนามหาวทิยาลยั

ราชภัฏสวนสนุนัทา
วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ วันที่ 1-2 ธ.ค. 2560 12 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย
วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 18 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 18 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 18 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อ.ภิรายุ แสนบุดดา วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 1-2 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

ใชท้ างานวจิัย เร่ิมปี 2560

อ.สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 1-2 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

อ.ศรายุทธ ขวัญเมอืง วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 1-2 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

อ.ณัฐกนัต์ รู้ท านอง วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อ.วศิวะ อุนยะวงษ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารการเขยีน

บทความวจิัยเพื่อตพีมิพเ์ผยแพร่

/ 20/1/2561 3 คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

ผศ.ปรีชา วรารัตนไ์ชย วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการพัฒนา

วทิยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561

/ 6-8 ธ.ค. 2560 3 วนั วทิยาลัยโลจส ิตกิส์

และซัพพลายเชน

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

อ.วทัญญู ชูภักตร์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงอบรมการเขยีนผลงานวจิัยเพื่อเผย

แพรในวาระสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน 

ฐาน SCOPUS

/ 7 มี.ค. 2561 3 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

โครงการอบรมสร้างความรู้ความ

เขา้ใจประกนัฯ ปกีารศกึษา 2560

/ 16 มี.ค. 2561

8

วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

โครงการอบรมการบริหารหลักสูตร (Thai

 Qualification Register : TQR)
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ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

ดร.กฤษดา กรุดทอง

อ.ชณิชา หมอยาดี

อ.วรรณี สุทธใจดี

สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงวธิีการเขยีนบทความวจิัยของตนเองให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลมากขึ้นสามารถน าเทคนคิดังกลา่วไปใชใ้นการสอน นศ. 

ในวชิาการวจิัยธุรกจิ

*แนวทางการเขยีนผลงานวจิัยเพื่อเผยแพรในวาระสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน

ฐานSCOPUS ในสว่นของคุณลักษณะ โครงสร้าง และตัวอย่างบทความที่

ไดรั้บการ

* หลักเกณฑ์การประเมนิคุณภาพหลักสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ ชว่ยกันตดิตามความกา้วหนา้ในการปฏบิัตงิานและสามารถแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลจากการระดมความคิด

ชว่ยกันตดิตามความกา้วหนา้ในการปฏบิัตงิานและสามารถแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลจากการระดมความคิด

ดร.ฉัตรรัตน ์ โหตระไวศยะ 1. รูปแบบการเขยีนแบบเสนอโครงการวจิัยเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการวจิัย

ของมหาวทิยาลัย2. สามารถเผยแพร่ความรู้ดา้นจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

* การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มคุีณภาพและมาตฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.6.1 รอ้ยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศกัยภาพทางวิชาการในสาขาวชิาของตนเอง (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 
 

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

อ.วทัญญู ชูภักตร์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงอบรมการเขยีนผลงานวจิัยเพื่อเผย

แพรในวาระสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน 

ฐาน SCOPUS

/ 7 มี.ค. 2561 3 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน

โครงการอบรมสร้างความรู้ความ

เขา้ใจประกนัฯ ปกีารศกึษา 2560
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 Qualification Register : TQR)

/ 27มี.ค.2561 3 กองนโยบายและแผน

อ.พรเกยีรติ ภักดวีงศเ์ทพ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อ.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อ.ศุภมติร ศรีสวัสดิ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อ.วราภรณ์ วมิกุตะลพ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 1-2 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

ดร.พเิชษฐ์ ตรีไวย วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

อ.อธิรัตน์ อินทจร วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 1-2 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมให้ความรู้หลักจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์

/ 1-2 ธันวาคม 60 8 ชม. วทิยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

น าไปใชใ้นการสอนดา้นจริยธรรมการวจิัยในรายวชิา CLS3101 การวจิัยธุรกจิ

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมเพิ่มจ านวนองค์ความรู้

ดา้นการบริหารจัดการเคลือ่นย้าย

อุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า(รถฟอร์คลฟิท)์

/ 26-ม.ค.-2561 1 วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการเรียนการสอน

วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการปฐมนเิทศพนักงานใหม่ / 1-26 ธ.ค.2560 14 วนั วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย
นายธนะสาร พาณิชยกรณ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสฯ์ โครงการอบรมการขอจดทะเบียน

ทรัพย์สนิทางปัญญา : สทิธิบัตร อนุ

สทิธิบัตร ลขิสทิธ

/ 20/4/2561 8 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลาย

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา คามสัมพนัธ์กับ

สาขาวิชาของตนเอง

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

*แนวทางการเขยีนผลงานวจิัยเพื่อเผยแพรในวาระสารระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน

ฐานSCOPUS ในสว่นของคุณลักษณะ โครงสร้าง และตัวอย่างบทความที่

ไดรั้บการ

* หลักเกณฑ์การประเมนิคุณภาพหลักสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี

เขา้ใจหลักการและกระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา : สทิธิบัตร 

อนุ

สทิธิบัตร ลขิสทิธิ์อย่างถูกระบบและถูกตอ้งเป็นมาตรฐาน

* การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มคุีณภาพและมาตฐานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ

อ.พงษ์เทพ ภูเดช

ดร.จักรพรรณ คงธนะ

อ.มะโน  ปราชญาพพิัฒน์

อ.ณัฐพล  วัฒนไชย น านโยบายของผู้บริหารมาเป็นกรอบ ในการจัดการเรียนการสอน ตาม

แนวทางที่ก าหนด
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1.6.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 1.6.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (รายละเอียด) 

 
1.6.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

 

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

คะแนนตัวชีวั้ด การบรรลเุปา้หมาย

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

≥ 25.00 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 55 7.27 1.0000 ไมบ่รรลุ

ผศ. รศ. ศ.
จ านวน อ.ท่ีมตี าแหนง่ 

ผศ. รศ. ศ.

ตัวชีวั้ด 1.6.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย : ≥ 25.00

หนว่ยงาน เปา้หมาย

ต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด

คดิเปน็รอ้ยละ

อ.

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

หน่วยงาน รายละเอียดค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภท รหัสประเภทบคุลากรยอ่ย วันเดือนปทีี่เขา้ท างาน วุฒิ ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. คมสัน โสมณวตัร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/08/2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ธนัย์ ชัยทร อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/10/2555 ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต  การตลาด

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/10/2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  Logistics

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ทองรอด อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 02/03/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  บริหารธรุกิจ

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. เบญจพนธ์ มีเงิน อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 02/03/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  บริหารธรุกิจ

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. ปรีชา วรารัตน์ไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/07/2558 ปริญญาเอกต่างประเทศ Doctor of Business Administration  Business Administration

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. จักรพรรณ คงธนะ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 24/09/2558 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎบีณัฑิต  พลังงานทดแทน

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ชิตพงษ์ อัยสานนท์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/10/2558 ปริญญาเอก Doctor of Management  Communication Management

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. กฤษดา กรุดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/11/2558 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎบีณัฑิต  การวจิัยและพฒันาหลักสูตร

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. พเิชษฐ ตรีไวย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 16/08/2559 ปริญญาเอกต่างประเทศ Doctor Of Philosophy  Political Economy of Media Development and Management of the Media in Bangkok

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ทมนี สุขใส อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 16/08/2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชติสมบติั อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 16/12/2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ปจัจัย อินทรน้อย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/12/2560 ปริญญาเอก Doctor of Management  Communication Management

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ชณิชา หมอยาดี อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 1/8/2556 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy  Mathematics (Logistics and Supply chain) t

ตัวชีวั้ด 1.6.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

≥ 33.00 41 14 55 25.45 1.8000 ไมบ่รรลุ

ข้าราชการ พนง.ชั่วคราว พนง.ประจ า รวม ข้าราชการ พนง.ชั่วคราว พนง.ประจ า รวม ข้าราชการ พนง.ชั่วคราว พนง.ประจ า รวม

13. วทิยาลัยโลจิสติกส์ฯ -                   -                 -            -         -           41                           - 41                 -                           13            1             14           55          - 55          

ตัวชีวั้ด 1.6.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวุฒิปรญิญาเอก

เปา้หมาย : ≥ 33.00

หนว่ยงาน เปา้หมาย
วุฒิการศึกษา จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด

คดิเปน็รอ้ยละ อ.ท่ีมี

คุณวุฒิ ป.เอก

คะแนนตัวชีวั้ด การบรรลเุปา้หมาย

ปรญิญาเอก
รวมท้ังหมด ลาศกึษา

อ.ฏิบติั

งานจรงิ

13) วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน

สังกัด
ปรญิญาตรี ปรญิญาโท
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1.6.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก (รายละเอียด) 

 
 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

 
  

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดอืน /รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

หน่วยงาน รายละเอียดค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภท รหัสประเภทบคุลากรยอ่ย วันเดือนปทีี่เขา้ท างาน วุฒิ ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. คมสัน โสมณวตัร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/08/2551 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ธนัย์ ชัยทร อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/10/2555 ปริญญาเอก บริหารธรุกิจดุษฎบีณัฑิต  การตลาด

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/10/2555 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  Logistics

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ทองรอด อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 02/03/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  บริหารธรุกิจ

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. เบญจพนธ์ มีเงิน อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 02/03/2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  บริหารธรุกิจ

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. ปรีชา วรารัตน์ไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/07/2558 ปริญญาเอกต่างประเทศ Doctor of Business Administration  Business Administration

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. จักรพรรณ คงธนะ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 24/09/2558 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎบีณัฑิต  พลังงานทดแทน

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ชิตพงษ์ อัยสานนท์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/10/2558 ปริญญาเอก Doctor of Management  Communication Management

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร. กฤษดา กรุดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/11/2558 ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎบีณัฑิต  การวจิัยและพฒันาหลักสูตร

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. พเิชษฐ ตรีไวย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 16/08/2559 ปริญญาเอกต่างประเทศ Doctor Of Philosophy  Political Economy of Media Development and Management of the Media in Bangkok

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ทมนี สุขใส อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 16/08/2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชติสมบติั อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 16/12/2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ปจัจัย อินทรน้อย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 01/12/2560 ปริญญาเอก Doctor of Management  Communication Management

วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดร. ชณิชา หมอยาดี อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวชิาการ 1/8/2556 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy  Mathematics (Logistics and Supply chain) t

ตัวชีวั้ด 1.6.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

เป้าหมาย

1) พัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสาย

งาน

2) จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ี

ปฏิบัติงานจริง

3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนน

ตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

≥ 95.00 27 27 100 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีไดร้ับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน ผลการด าเนินงาน 

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย : ≥ 95.00

หน่วยงาน

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
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1.6.4 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน (รายละเอียด) 

 
 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้นมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนา

องค์กรสูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8  ธันวาคม 2561 18 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

โครงการประชุมเชงิปฏบิัตกิาร

บริหารงานบุคคลสูค่วามเป็นมอือาชพี

/ 20/2/2561 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้นมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนา

องค์กรสูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8  ธันวาคม 2561 18 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

โครงการประชุมเชงิปฏบิัตกิาร

บริหารงานบุคคลสูค่วามเป็นมอือาชพี

/ 20/2/2561 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังวา่

ดว้ยการจัดซ้ือจัดจา้งและการ

บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

/ 7-8 ตุลาคม 2560 12 ชม. กองคลัง ฝ่ายพัสดุ

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

นางสาวศศิวมิล  วอ่งวไิล วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

โครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสูก่าร

เป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8  ธันวาคม 2561 18 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา ความสัมพนัธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

นางสาวสุนทรี พัชรประทีป วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ส าหรับการอบรมคร้ังนี้ ไดค้วามรู้และความเขา้ใจ ประกาศ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวธิีการเขา้สู ่ต าแหนง่ที่สูงขึ้น และเกณฑ์การประเมนิเขา้สู ่   

ต าแหนง่ที่สูงขึ้น เทคนคิการเขยีนผลงาน

เกีย่วกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ

แนวทางปฏบิัตงิานกระบวนการการบริหารงานบุคคล สทิธิประโยชนส์วัสดกิาร

นางสาวอรุณรัตน์  เขม้นการไถ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ 1.ท าให้ทราบถงึประโยชนใ์นการจัดโครงการฯ 2.พัฒนาองค์กรสูก่ารเป็นคนดขีองสังคม

หนว่ยงานมบีุคลากรสายสนับสนุนที่มคีวามรู้ในงานของตัวเองอย่างถอ่งแท้ 

และด ารงต าแหนง่ทางวชิาการมากย่ิงขึ้น สง่ผลถงึหนว่ยงานนัน้ๆมี

ประสทิธิภาพในการบริหาร

นางสาวพรพมิล มนตรีวัฒน์ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ส าหรับการอบรมคร้ังนี้ ไดค้วามรู้และความเขา้ใจ ประกาศ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวธิีการเขา้สู ่ต าแหนง่ที่สูงขึ้น และเกณฑ์การประเมนิเขา้สู ่   

ต าแหนง่ที่สูงขึ้น เทคนคิการเขยีนผลงาน

แนวทางปฏบิัตงิานกระบวนการการบริหารงานบุคคล สทิธิประโยชนส์วัสดกิาร

นางสาวกรรณนกิา  วชิัยกุล น าความรู้มาใชก้ับวทิยาลัยฯ ดา้นระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจัดซ้ือ

จัดจา้งและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เบิกจา่ยวธิีการจัดซ้ือจัด

จา้งแตล่ะวธิีวา่มขีัน้ตอนอย่างไรบ้าง

นางสาววรฤทัย   กุลแพทย์ หนว่ยงานมบีุคลากรสายสนับสนุนที่มคีวามรู้ในงานของตัวเองอย่างถอ่งแท้ 

และด ารงต าแหนง่ทางวชิาการมากย่ิงขึ้น สง่ผลถงึหนว่ยงานนัน้ๆมี

ประสทิธิภาพในการบริหาร

หนว่ยงานมบีุคลากรสายสนับสนุนที่มคีวามรู้ในงานของตัวเองอย่างถอ่งแท้ 

และด ารงต าแหนง่ทางวชิาการมากย่ิงขึ้น สง่ผลถงึหนว่ยงานนัน้ๆมี

ประสทิธิภาพในการบริหาร
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1.6.4 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน (รายละเอียด) (ต่อ) 

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อ

การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑

/  11 ตุลาคม 2561 8 ชม กองนโยบายและแผน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

นายฐกร  ธรรมประทีป วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

นางสาวศรีไพร  ศรีพนมวรรณ          วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการทิศทางการพัฒนาองค์กรสูก่าร

เป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8  ธันวาคม 2561 18 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น

/ ๒๑ – ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 6 ชม กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรม การพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย (Routine to Research : R2R)

/
13-14 มี.ค.61 10

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารดา้นเขยีน

ขา่วเพื่อการประชาสัมพันธ์เชงิรุก

/ 6-8 ธ.ค.2560 ประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนา

องค์กรสูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8  ธันวาคม 2561 18 ชม. วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ วนัที ่๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐

 ๖ ชัว่โมง ห้องกรุงธนบอลล์รูม 

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์

 สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ

นาอมรศักด์ิ  แสงทอง วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ วนัที ่๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐

 ๖ ชัว่โมง ห้องกรุงธนบอลล์รูม 

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์

 สะพานกรุงธน กรุงเทพฯนางสาวปยินุช ทองมาก วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

/ วนัที ่๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐

 ๖ ชัว่โมง ห้องกรุงธนบอลล์รูม 

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์

 สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ

นายอภศิิษฐ์ ทองใบอ่อน วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมหลักสูตรปฏบิัตกิารชว่ยฟื้นคืนชพี( 

CPR )

/ 18-ธ.ค.-60 4 ชัว่โมง ส านักงานอธกิารบดี

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมหลักสูตร การดับเพลงิขัน้ตน้และ

ฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ

19-ธ.ค.-60 8 ชัว่โมง ส านักงานอธกิารบดี

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา ความสัมพนัธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

.มคีวามรู้ความเชา้ใจและทักษะเกีย่วกับการปฏบิัตงิานเพื่อขอรับการประเมนิ

เพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่การปฏบิัตงิานเพื่อขอรับ

การประเมนิเพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึ้น

ให้มปีระสทิธิภาพ

นางสาวแพรวนภา  อินตา ไดม้กีารแลกเปลีย่นความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกับประโยชนข์องระบบสารสนเทศ

เพื่อการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 ๒๕๖๑ รวมทัง้ กระบวนการรายงานความกา้วหนา้ของการปฏบิัตริาชการ

ประจ าเดอืนผ่านระบบตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ พร้อม

 ส าหรับการอบรมคร้ังนี้ ไดค้วามรู้และความเขา้ใจ ประกาศ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวธิีการเขา้สูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น และเกณฑ์การประเมนิเขา้สู่

ต าแหนง่ที่สูงขึ้น เทคนคิการเขยีนผลงาน

ท าให้ทราบถงึประโยชนใ์นการจัดโครงการฯ 2.พัฒนาองค์กรสูก่ารเป็นคนดขีองสังคม

 ส าหรับการอบรมคร้ังนี้ ไดค้วามรู้และความเขา้ใจ ประกาศ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวธิีการเขา้สูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น และเกณฑ์การประเมนิเขา้สู่

ต าแหนง่ที่สูงขึ้น เทคนคิการเขยีนผลงาน

จัดล าดับการจับเก็บเก็บตามหลักหลักเกณฑ์แบบเสนอขอรับการประเมนิเพื่อ

แตง่ตัง้พนักงานมหาวทิยาลัย ให้ด ารงในต าแหนง่ที่สูงขึ้น

 นายถวลัย์ สังขสุจิต

ท าวจิัย R2R พัฒานางานประจ าตามภาระงานที่รับผิดชอบ

 มาใชใ้นงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และการให้บริการขอ้มลู

หลักสูตร การเขยีนขา่วประชาสัมพนธ์กจิกรรมของวทิยาลัย

.นางสาว สุนิสา ทองใบอ่อน สามารถพัฒนาตนเองในแนวทางที่วทิยากรแนะน าเพื่อกา้วสูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น 

ให้มปีระสทิธิ์ภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น

 มคีวามรู้ความเขา้ใจถงึหลักเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารหลักฐาน เพื่อเขา้สู่

ต าแหนง่ที่สูงขึ้น

สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการอรบมหลักสูตรปฏบิัตกิารชว่ยฟื้นคืนชพี CPR 

ไปชว่ยเหลอืผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉนิได ้โดยน าความรู้ที่ไดม้าใชป้ฏบิัตใิห้ผู้

ประสบเหตุไมเ่สยีชวีติ ในกรณีที่ไมม่เีคร่ืองมอืแพทย์ ใชเ้พยีงแรงกดหนา้อก

และการผายปอด เพื่อให้หัวใจและระบบหายใจกลับมาท างานอีกคร้ัง

สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรมมาใชใ้นหนว่ยงาน สามารถแจง้เหตุ 

รู้จักการใชอุ้ปกรณ์ดับเพลงิ รู้จักการดับเพลงิขัน้ตน้ รุ้จักชอ่งทางหนไีฟ รู้จัก
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

นายอภศิิษฐ์ ทองใบอ่อน วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมหลักสูตรปฏบิัตกิารชว่ยฟื้นคืนชพี( 

CPR )

/ 18-ธ.ค.-60 4 ชัว่โมง ส านักงานอธกิารบดี

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมหลักสูตร การดับเพลงิขัน้ตน้และ

ฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ

19-ธ.ค.-60 8 ชัว่โมง ส านักงานอธกิารบดี

นายนรนชัย เท่ียงธรรม วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมหลักสูตรปฏบิัตกิารชว่ยฟื้นคืนชพี( 

CPR )

/ 18-ธ.ค.-60 4 ชัว่โมง ส านักงานอธกิารบดี

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมหลักสูตร การดับเพลงิขัน้ตน้และ

ฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ

/ 19-ธ.ค.-60 8 ชัว่โมง ส านักงานอธกิารบดี

.นางสาวดาราวรรณ พวงบบุผา วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ อบรมการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อ

การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

/ 11-ต.ค.-60 6 ชม. กองนโยบายและแผน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

นางสาวยุพารัตน์  บญุวงษ์ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

นางสาวนุชรี  ทองค า วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา ความสัมพนัธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการอรบมหลักสูตรปฏบิัตกิารชว่ยฟื้นคืนชพี CPR 

ไปชว่ยเหลอืผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉนิได ้โดยน าความรู้ที่ไดม้าใชป้ฏบิัตใิห้ผู้

ประสบเหตุไมเ่สยีชวีติ ในกรณีที่ไมม่เีคร่ืองมอืแพทย์ ใชเ้พยีงแรงกดหนา้อก

และการผายปอด เพื่อให้หัวใจและระบบหายใจกลับมาท างานอีกคร้ัง

สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรมมาใชใ้นหนว่ยงาน สามารถแจง้เหตุ 

รู้จักการใชอุ้ปกรณ์ดับเพลงิ รู้จักการดับเพลงิขัน้ตน้ รุ้จักชอ่งทางหนไีฟ รู้จัก

สามารถน าความรู้ที่ไดจ้ากการอรบมหลักสูตรปฏบิัตกิารชว่ยฟื้นคืนชพี CPR 

ไปชว่ยเหลอืผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉนิได ้โดยน าความรู้ที่ไดม้าใชป้ฏบิัตใิห้ผู้

สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรมมาใชใ้นหนว่ยงาน สามารถแจง้เหตุ 

รู้จักการใชอุ้ปกรณ์ดับเพลงิ รู้จักการดับเพลงิขัน้ตน้ รุ้จักชอ่งทางหนไีฟ รู้จัก

ไดม้กีารแลกเปลีย่นความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกับประโยชนข์องระบบสารสนเทศ

เพื่อการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 ๒๕๖๑ รวมทัง้ กระบวนการรายงานความกา้วหนา้ของการปฏบิัตริาชการ

ไดม้กีารเรียนรู้กระบวนการเขยีนประเมนิค่างาน เพื่อการเสนอขอรับการ

ประเมนิเพื่อแตง่ตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น และคู่มอื

ปฏบิัตงิานหลัก

ไดค้วามรู้และความเขา้ใจ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวธิีการเขา้สู่

ต าแหนง่ที่สูงขึ้น และเกณฑ์การประเมนิเขา้สูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น ท าให้มแีนวทาง

ในการเขยีนผลงานในต าแหนง่ที่สูงขึ้น

มคีวามรู้ความเชา้ใจและทักษะเกีย่วกับการปฏบิัตงิานเพื่อขอรับการประเมนิ

เพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่การปฏบิัตงิานเพื่อขอรับ

การประเมนิเพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่
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สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

นางสาววนัทนีย์  เมฆวไิล วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

นางสาวกรรณิการ์  ศรีพนมวรรณ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

นายปกรณ์ยศ วทิยานันตนารมย.์ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

นางสาวรุ้งอัมพร  เบญจกาญจน์ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

นางสาวจุฑาทิพย์ บญุประสพ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

สัมมนากจิกรรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ

และแลกเปลีย่นเรียนรู้ (KM) ดา้นการ

พัฒนาการปฏบิัตงิาน กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คร้ังที่ 2

/ 29-ม.ค.-61 3 ชม. กองนโยบายและแผน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

การประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยดา้น

วจิัยและบริการวชิาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑

/ 24-ม.ค.-61 3 ชม. สถาบันวจิัยและพัฒนา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

การประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยดา้น

วจิัยและบริการวชิาการ คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐

/ 15-พ.ย.-60 3 ชม. สถาบันวจิัยและพัฒนา

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา ความสัมพนัธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

สามารถพัฒนาตนเองในแนวทางที่วทิยากรแนะนา เพื่อกา้วสูต่าแหนง่ที่สูงขึ้น 

ให้มปีระสทิธิ์ภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น

ภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่งานและความรู้ความสามารถที่

จ าเป็นส าหรับการปฏบิัตงิานในต าแหนง่ของตนเอง ชว่ยให้การท างานมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น

ภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่งานและความรู้ความสามารถที่

จ าเป็นส าหรับการปฏบิัตงิานในต าแหนง่ของตนเอง ชว่ยให้การท างานมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น

มคีวามรู้ความเชา้ใจและทักษะเกีย่วกับการปฏบิัตงิานเพื่อขอรับการประเมนิ

เพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึ้นให้มี

ประสทิธิภาพ

มคีวามรู้ความเชา้ใจและทักษะเกีย่วกับการปฏบิัตงิานเพื่อขอรับการประเมนิ

เพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่ในระดับที่สูงขึ้นให้มี

ประสทิธิภาพ

.นายวรีเชษฐ์  มั่งแวน่ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ มคีวามรู้ความเชา้ใจและทักษะเกีย่วกับการปฏบิัตงิานเพื่อขอรับการประเมนิ

เพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่การปฏบิัตงิานเพื่อขอรับ

การประเมนิเพื่อแตง่ตัง้พนังงานมหาวทิยาลัยให้ด ารงต าแหนง่

ชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการตัดสนิใจและวางแผนด าเนนิงานให้รวดเร็ว 

และดขีึ้น เพราะมสีารสนเทศ หรือแหลง่ความรู้เฉพาะที่มหีลักการ เหตุผล 

และนา่เชือ่ถอืชว่ยสนับสนุนการตัดสนิใจ

.ชว่ยกันตดิตามความกา้วหนา้ในการปฏบิัตงิานและสามารถแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลจากการระดมความคิด

ชว่ยกันตดิตามความกา้วหนา้ในการปฏบิัตงิานและสามารถแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลจากการระดมความคิด
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1.6.5 รอ้ยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 

 

สัมพนัธ์ ไม่สัมพนัธ์

นาย ยงยุธ น้อยศรี วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการอบรมทิศทางการพัฒนาองค์กร

สูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8/12/2560 16ชัว่โมง วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการเขา้สูต่ าแหนง่ที่

สูงขึ้น มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

/ 22-พ.ย.-60 6 ชม. กองบริหารงานบุคคล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา

สามารถพัฒนาตนเองใน

แนวทางที่วทิยากรแนะน า

เพื่อกา้วสูต่ าแหนง่ที่สูงขึ้น

โครงการการจัดการพลังงานในอาคาร / 31-ม.ค.-61 8 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตศาลายา

โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง การจัดการพลังงาน  ณ อทุยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี/ 13-มี.ค.-61 8 ทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธรโครงการฝึกอบรม การพัฒนางานประจ าสู่

งานวจิัย (Routine to Research : R2R) / 13-14 มี.ค.61 10 วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

นาย อานนท์ บณุยะเสน วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ โครงการอบรมทิศทางการพัฒนาองค์กร

สูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8/12/2560 16ชัว่โมง วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

โครงการอบรมทิศทางการพัฒนาองค์กร

สูก่ารเป็นแมแ่บบที่ดขีองสังคม

/ 6-8/12/2560 16ชัว่โมง วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

โครงการทบทวนแผนพัฒนาศูนย์

การศกึษา จังหวัดนครปฐม มุง่สูก่าร

บริหารจัดการที่มคุีณภาพอย่างย่ังยืน

/ 19 - 20 ม.ค. 61 6 วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์ Professional Logistics Operations / 19-21/12/2560 18 สมาคมไทยโลจสิตกิส์

และการผลติ

ชือ่-สุกล บคุลากรสายวิชาการ สังกัด โครงการ/กิจกรรมท่ีเขา้รับการพฒันา ความสัมพนัธ์กับ

สมรรถนะประจ าสายงาน

วันท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวนชัว่โมงท่ีได้รับการพฒันา หน่วยงานท่ีจัด การน าความรูท่ี้ได้จากการพฒันาไปใชป้ระโยชน์

1.ทราบกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา2.ไดรั้บขอ้เสนอแนะและ

แนวทางใหม่ๆ ตลอดจนมแีนวทางในการแกไ้ขปัญหา

นางสาวบษุยมาศ ผุยมูลตรี วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์

  น าความรู้ที่ไดจ้ากการศกึาดูมา มาปรับใชก้ับวทิยาลัยในการอนุรักษ์พลังงาน

น าความรู้ที่ไดจ้ากการศกึาดูมา มาปรับใชก้ับวทิยาลัยในการอนุรักษ์พลังงาน

ท าวจิัย R2R พัฒานางานประจ าตามภาระงานที่รับผิดชอบ

1.ทราบกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษา2.ไดรั้บขอ้เสนอแนะและ

แนวทางใหม่ๆ ตลอดจนมแีนวทางในการแกไ้ขปัญหา

นางสาวนฤมล  ศรีเจริญ วทิยาลัยโลจสิตกิสฯ์  ท างานอย่างมแีบบแผน และพัฒนาตนเองสูก่ารเป็นคนดขีองสังคม

ท างานอย่างมแีบบแผน และการปรับเปลีย่นการท างานให้ดย่ิีงขึ้น

นางสาวสุจรรยา แก้วพรายตา ยังไมไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนด์า้นการปฏบิัตงิาน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย

1) จ านวนบุคลากรท่ี

ปฏิบัติตามจริยธรรม

ของมหาวิทยาลัย

2) จ านวนบุคลากร

ท้ังหมด

3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนน

ตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

≥ 80.00 82 82 100.00 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ≥ 80.00

หน่วยงาน

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
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 1.6.6 รอ้ยละของบุคลากรที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษของมหาวิทยาลัย 

 
1.7 บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน   

1.7.1 รอ้ยละเฉลีย่ของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

สาย

วิชาการ

สาย

สนับสนุน

วิชาการ

รวม
สาย

วิชาการ

สาย

สนับสนุน

วิชาการ

รวม
สาย

วิชาการ

สาย

สนับสนุน

วิชาการ

รวม

≥ 25.00 11 1 12 41 25 66 26.83 4.00 18.18 1.232 ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ≥ 25.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนบุคลากรท่ีสอบผ่าน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ (1)

จ านวนบุคลากรท่ีสอบท่ีเข้า

สอบท้ังหมด (1)
คดิเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100

คะแนน

ท่ีได้

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจิ

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

ระบบการ

จัดการ

บรรยากาศ

และ

สภาพแวดล้

อม

กระบวนการ

สร้างสุขใน

องค์กร

สุขภาพกาย

และสุขภาพ

ใจ

ผลลัพธข์อง

องค์กร

 ≥  77.00 98.33 98.7 97.75 97.97 98.46 98.21 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

เป้าหมาย : ≥  77.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

ร้อยละของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ  ร้อยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตาม

แนวทางการ

พัฒนาสู่องค์กรสุข

ภาวะ

คะแนนตัวชี้วัด
การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
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1.8 มหาวิทยาลัยมีการบรหิารงานที่สอดคลอ้งตามหลักธรรมภิบาล     

1.8.1 ระดับความเช่ือมัน่ของบคุลากรต่อระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยั 

 
1.8.2 รอ้ยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสีย่งเทยีบกับประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดที่ก าหนดขึน้ตอ่ปี 

 
1.9 มหาวิทยาลยัมีอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกจิได้อย่างครบถว้น    

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยั 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ี 3 ดา้นท่ี 4 ดา้นท่ี 5 ดา้นท่ี 6 ดา้นท่ี 7 ดา้นท่ี 8 ดา้นท่ี 9 ดา้นท่ี 10

 ≥  4.51 4.94 4.89 4.88 4.89 4.89 4.94 4.89 4.89 4.94 4.94 4.90 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.8.1 ระดบัความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย : ≥  4.51

หน่วยงาน เป้าหมาย
ระดบัความเชื่อมันรายดา้น ระดบัความเชื่อม่ัของ

บุคลากร
คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย

1) จ านวนประเดน็ความ

เสี่ยงท่ีไดร้ับการ

ควบคุมและลดระดบั

ความเสี่ยง

2) จ านวนประเดน็ความ

เสี่ยงท้ังหมด

3) คดิเป็นร้อยละ 4) คะแนน

ตัวชี้วัด

5) การบรรลุเป้าหมาย

100.00 3 3 100.00 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.8.2 ร้อยละของประเดน็ความเสี่ยงท่ีไดร้ับการควบคุมและลดระดบัความเสี่ยงเทียบกับประเดน็ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึ้นต่อปี

เปา้หมาย : 100.00

หน่วยงาน

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

นักศึกษา บุคลากร รวม

 ≥  4.40 4.46 4.9 4.68 4.68 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย

เปา้หมาย :  ≥  4.40

หน่วยงาน เป้าหมาย
ระดบัความพึงพอใจ ระดบัความพึงพอใจ คะแนนตัวชี้วัด  การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
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1.10 มหาวิทยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพยส์ิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกจิ  

1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้นการบรกิารวชิาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรา้งสรรค ์ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรอืนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด 

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืน กันยายน / รอบ 12 เดอืน

ดา้นการบริการ

วิชาการ
ดา้นวิจัย รวม

       25,000 13,360,000 56          238,571.43 5.0000 บรรลุ13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

คะแนนตัวชี้วัด
การบรรลุ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 1.10.1 ร้อยละของงบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายไดด้า้นการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า

เป้าหมาย : 25,000.00

หน่วยงาน เฉลี่ย/คน

งบรายไดจ้ากโครงการจัดหารายได ้(1)
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี

ปฏิบัติงานจริง (2)

เฉลี่ยต่อคน (3) =

(1)/(2)

ตัวชีวั้ด 2.1.1

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 รวม 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 รวม

 ≥ 30.00 10 52 4 6 4 76 2.00 20.80 2.40 4.80 4.00 34.00 55 61.82 5.0000

ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจยั ผลการด าเนนิงาน 

ประจ าเดือนกันยายน /

เป้าหมาย :  ≥ 30.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 

จ าแนกตามระดบัคุณภาพ

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่

จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า

ท้ังหมด

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

คดิเป็น

ร้อยละ

คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

8) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน P
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2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) 

 

707 Decision-Making of Tourists: A Case Study 

of "Kohkret" Riverside in Nonthaburi 

Province, Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ The IRES 

128th International Conference ณ กรุงปักก่ิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

15-16 กรกฎาคม 2561 อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสทิธิ์

อาจารย์อัญชล ีหิรัญแพทย์

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

793 The Application of Forecasting Techniques 

for Inventory Management

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ปิยมาส กล้าแข็ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

794 Forming Tourism Logistics Service Quality 

of the State Railway of Thailand:A Case 

Study of the Special Train Tour Death 

Railway

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

795 The Study to Optimize the Truck and 

Monitor Shipping

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

796 Strategies to Promote Medical Tourism in 

Ranong

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วิริยา  บุญมาเลศิ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

797 Marketing Mix Factors Affecting the Loyalty 

of Customers Fitness Club in Bangkok 

Metropolitan

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

798  The Model of Marketing Strategy Affecting 

Customer Loyalty of Organic Products Store 

in Thailand 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ธนัย์  ชัยทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

799 Factors Influencing of Inland Waterway 

Transportation Business: The Case of 

Service Provider Selection in Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ธนะสาร  พานิชยากรณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

800 The Performance Measurement in Logistics 

for Warehouse Management System (WMS)

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วราภรณ์   สารอินมูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน
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794 Forming Tourism Logistics Service Quality 

of the State Railway of Thailand:A Case 

Study of the Special Train Tour Death 

Railway

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

795 The Study to Optimize the Truck and 

Monitor Shipping

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

796 Strategies to Promote Medical Tourism in 

Ranong

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วิริยา  บุญมาเลศิ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

797 Marketing Mix Factors Affecting the Loyalty 

of Customers Fitness Club in Bangkok 

Metropolitan

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

798  The Model of Marketing Strategy Affecting 

Customer Loyalty of Organic Products Store 

in Thailand 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ธนัย์  ชัยทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

799 Factors Influencing of Inland Waterway 

Transportation Business: The Case of 

Service Provider Selection in Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ธนะสาร  พานิชยากรณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

800 The Performance Measurement in Logistics 

for Warehouse Management System (WMS)

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วราภรณ์   สารอินมูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

801 Retail Marketing Strategies of Tha Nam 

Sam Sen Community, Dusit District, 

Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์อนุช นามภิญโญ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

802 An Analysis of the Financial Return on 

Investment of Rural Road

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารรย์พรเกียรติ ภักดวีงศ์เทพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

803 The Influence of the Human Resources 

Development through the Learning 

Organizations that affect the Organization 

Development 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

804 The Decision to Invest in Thai Massage P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์บุณยาพร  ภู่ทอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

805 Logistics Management Affecting Fresh 

Flower Shop Operators in Nakhon 

Ratchasima

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารรย์ดวงใจ   จันทร์ดาแสง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

806 Optimal Use of Alternative Energy to 

Reduce Costs

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์จัตตุรงค์  เพลนิหัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

807 Study, Logistics and Supply Chain 

Management of the Organic Community 

Enterprise Baan  Klong Kong in Nakhon 

Pathom Province

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารอัญชล ี  หิรัญแพทย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

808 Awareness to Importance of Logistics and 

Supply Chain Management of Electrical 

industry in Central Region

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ทมนี  สุกใส วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

809 The Study of Warehouse Staff Opinions on 

Training and Development of Human 

Resources Department: Case Study of Steel 

Tank Firm 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ไกรวิทย์   สนิธคุ ามูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

810 Study of Import-Export (Shipping) 

Personnel's Capacities: A Case  Study on 

International Trading Companies, Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุนทรี พุฒิวร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

811 The Quality Management about Process of 

Electronic Parts Manufacturing: The case 

study of XYZ Co 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์พรพรรณา  เล่าประวัติชัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

812 Employee Satisfaction with Organization 

CPF Trading Co., Ltd. Author(s): 

SrayutKwanmuang

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์กิตติอ าพล สุดประเสริฐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

813 The Key Factors that Influence Customer 

Behaviour of Luxury Goods in Thai Male 

Generation Y Case Study: Watch

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สราวุธ  พุฒนวล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

814 A Review on Used Shoes Supply Chain P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์จุรีรัตน์  สมบูรณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

815 The Management of the Warehouse 

System of Rubber Sheets and Rubber 

Scraps from Office of the Rubber Replanting 

Aid Fund at Ranong

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน
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2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด)(ต่อ) 

 

 

794 Forming Tourism Logistics Service Quality 

of the State Railway of Thailand:A Case 

Study of the Special Train Tour Death 

Railway

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

795 The Study to Optimize the Truck and 

Monitor Shipping

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

796 Strategies to Promote Medical Tourism in 

Ranong

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วิริยา  บุญมาเลศิ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

797 Marketing Mix Factors Affecting the Loyalty 

of Customers Fitness Club in Bangkok 

Metropolitan

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

798  The Model of Marketing Strategy Affecting 

Customer Loyalty of Organic Products Store 

in Thailand 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ธนัย์  ชัยทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

799 Factors Influencing of Inland Waterway 

Transportation Business: The Case of 

Service Provider Selection in Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ธนะสาร  พานิชยากรณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

800 The Performance Measurement in Logistics 

for Warehouse Management System (WMS)

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วราภรณ์   สารอินมูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

801 Retail Marketing Strategies of Tha Nam 

Sam Sen Community, Dusit District, 

Bangkok

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์อนุช นามภิญโญ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

802 An Analysis of the Financial Return on 

Investment of Rural Road

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารรย์พรเกียรติ ภักดวีงศ์เทพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

803 The Influence of the Human Resources 

Development through the Learning 

Organizations that affect the Organization 

Development 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

804 The Decision to Invest in Thai Massage P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์บุณยาพร  ภู่ทอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

805 Logistics Management Affecting Fresh 

Flower Shop Operators in Nakhon 

Ratchasima

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารรย์ดวงใจ   จันทร์ดาแสง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

806 Optimal Use of Alternative Energy to 

Reduce Costs

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์จัตตุรงค์  เพลนิหัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

807 Study, Logistics and Supply Chain 

Management of the Organic Community 

Enterprise Baan  Klong Kong in Nakhon 

Pathom Province

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารอัญชล ี  หิรัญแพทย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

808 Awareness to Importance of Logistics and 

Supply Chain Management of Electrical 

industry in Central Region

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ทมนี  สุกใส วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

809 The Study of Warehouse Staff Opinions on 

Training and Development of Human 

Resources Department: Case Study of Steel 

Tank Firm 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ไกรวิทย์   สนิธคุ ามูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

810 Study of Import-Export (Shipping) 

Personnel's Capacities: A Case  Study on 

International Trading Companies, Thailand

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุนทรี พุฒิวร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

811 The Quality Management about Process of 

Electronic Parts Manufacturing: The case 

study of XYZ Co 

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์พรพรรณา  เล่าประวัติชัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

812 Employee Satisfaction with Organization 

CPF Trading Co., Ltd. Author(s): 

SrayutKwanmuang

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์กิตติอ าพล สุดประเสริฐ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

813 The Key Factors that Influence Customer 

Behaviour of Luxury Goods in Thai Male 

Generation Y Case Study: Watch

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สราวุธ  พุฒนวล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

814 A Review on Used Shoes Supply Chain P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์จุรีรัตน์  สมบูรณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

815 The Management of the Warehouse 

System of Rubber Sheets and Rubber 

Scraps from Office of the Rubber Replanting 

Aid Fund at Ranong

P P 0.40 การประชุมวิชาการ International Conference 

on Evolving Trends in Academic and Practical

 Research (ETAPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

4-5 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน

816 THE STUDY OF TECHNOLOGY ASSISTED OFFICE 

ADMINISTRATION OF 

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

P P 0.40 การประชมุวิชาการ International Business Economic 

Tourism Sciences Technology Humanities Social 

Sciences and Education Research Conference, 

Berlin, Germany

23-25 ตุลาคม 2560 อาจารย์พรเกียรติ ภกัดวีงศ์เทพ

อาจารย์วรรณี  สทุธใิจดี

วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

817 ปจัจัยแรงจูงใจในการออมสภาพแวดลอ้มในการออม

และทัศนคติการออมท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการออม

ของนกัศึกษาวิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา

P P 0.80 วารสารบรหิารธุรกิจศรนีครนิทรวิโรฒ ปท่ีี 8 ฉบบัท่ี 2 

หนา้ 26-41

กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 อาจารย์สดุารตัน ์ พมิลรตันกานต์ วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

818 Digital Platform as a  Staff Training Base P P 0.40 การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ Academic 

Conference on Educational & Social Innovations (AC-

ESI-2017) ,Prague, Czech Republic

21-24 ธันวาคม 2560 อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน
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819 กิจกรรมการบรกิารและส่งเสรมินวัตกรรมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปา้หมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

P P 1.00 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 26 ธันวาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

820 โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเปา้หมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

P P 1.00 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 12 ธันวาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

821 The Comparison of Community Educational 

Institutions: Development Roadmap of University 

of Donkeaw Healthy Community and Umong 

University of Technology on Citizenahip Cultivation

P P 0.40 การประชมุวิชาการนานาชาติ 18th International 

Conference on Innovative Trends in Social 

Sciences,Business and Management ณ ประเทศญ่ีปุน่

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์พชิญ์พสิุทธิ์ ทิศอาจ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

822 The Comparison of Certificate of Origin (Form D) 

and Self-Certification under the ASEAN Free 

Trade Area (AFTA): Case Study Premium 

Lubricant International Co.,Lts.

P P 0.40 การประชมุวิชาการนานาชาติ 18th International 

Conference on Innovative Trends in Social 

Sciences,Business and Management ณ ประเทศญ่ีปุน่

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์สิทธิชยั  พนิธุมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

823 Location Selection for Grass Flower Warehouse in 

Chiangrai Province by The Simple Additive 

Weighting (SAW) and The Analytic Hierarchy 

Process (AHP) Method

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference 

ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส

13-15 ธันวาคม 2560 อาจารย์มาธุสร  แขง็ขนั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

824 Dea Model Measuring Airport Performance (Mae 

Fah Luang International Airport)

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference 

ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส

13-15 ธันวาคม 2560 อาจารย์ปยิะอร  ศรวีรรณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

825 The Logistics Cost Management of Okra Case 

Study: Lamlukbua Dontum District Nakhon Pathom 

Province

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference  

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

7-8 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

826 The supply chain management of the cultivated 

banana In Budhamonthon district, Nakhon Pathom 

province 

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference  

ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจักร

7-8 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์อัญชล ี หิรญัแพทย์ วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

827 Factors affecting to Logistics System of Second 

hand : Cas study in  Community Dump 

Phutthamonthon 3 Road Bangkok

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference  

ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจักร

7-8 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์ ดร.ทมน ี สกุใส วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน
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828 Causal Factors Development of Raw Material 

Suppliers That Influence Supply Chain and Affect 

the Performance of the Raw Material Suppliers 

Textile and Garment Industry in Thailand

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference  

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

7-8 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์พงษ์เทพ  ภูเดช วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

829 Factors influencing in Smart farm behavior's 

perception The case study of the Ban pong 

agricultural group in Rajchaburi Province 

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference  

ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

7-8 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์ศิรอิร  สนองค์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

830 THE STUDY OF MANAGING THE FACTORS OF 

STUDENT TRANSPORTATION TO ATTEND THEIR 

CLASSES ON SCHEDULE

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference ณ

 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี

1-3 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

831 THE STANDARD OF MONITORING THE 

PERFORMANCE OF SUAN SUNANDHA 

INTERNATIONAL SCHOOL OF ART

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference ณ

 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี

1-3 มีนาคม 2561 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

832 THE NEED FOR FDI INVESTMENT OF LATEX 

RUBBER IN THAILAND

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference ณ

 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี

1-3 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.พเิชษฐ ตรไีวย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

833 การสร้างคุณค่าในการจัดการซัพพลายเชน 

กรณีศึกษาของสินค้า OTOP ประเภทอาหารและ

เครือ่งดืม่ ในจังหวัดนนทบรุี

P P 0.20 การประชมุสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 7 พ.ศ.

2560 "การวิจัยเพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน"

ณ โรงแรมเดอะรอยัล รเิวอร์ กรุงเทพมหานคร

24 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

834 THE DEVELOPMENT OF TOURISM LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF LAMPAYA 

FLOATING MARKET, BANGLEN, NAKHON 

PATHOM, THAILAND

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

Academic Multidisciplinary Research Conference ณ

 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรยี

1-3 มีนาคม 2561 อาจารย์วทัญญู ชภูักตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

835 The Applications of 7R in Logistics for Enhancing 

Service Quality of Outsourcing Motorbike Delivery 

Service in Bangkok Metropolitan Areas

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ "๑๘th International

 Conference on Innovative Trends in Social 

Sciences, Business and Management Studies ณ 

เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

836 The Improvement of Processes in Logistics

of DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd 

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ "๑๘th International

 Conference on Innovative Trends in Social 

Sciences, Business and Management Studies ณ 

เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์ณัฐพล วัฒนไชย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

837 Active Learning Effect to Thai Students Learning 

Outcomes

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 18th International 

Conference on Innovative Trends in Social Sciences,

 Business and Management Studies 

(ITSBM-MARCH-2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบติั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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838 Pyramid of Personality Development P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 18th International 

Conference on Innovative Trends in Social Sciences,

 Business and Management Studies 

(ITSBM-MARCH-2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน่

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปจัจัย อินทรน้อย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

839 ความต้องการแรงงานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ใน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

P P 0.40 การประชมุวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ท่ี 1 "รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21" 

ณ มหาวิทยาลัยเชยีงราย

22-23 มีนาคม 2561 อาจารย์สุนทร ีพฒิุวร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

840 วางแผนความต้องการอะไหล่เครือ่งอัดเม็ดผลิต

อาหารสัตว์

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 

ประจ าป ี2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

23 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์สุรพงศ์  อินทรภักดิ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

841 ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจัดการโลจิ

สติกส์ เพื่อการท่องเท่ียวการล่องแพน าเท่ียวอ่างเก็บ

น้ าพาน

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 

ประจ าป ี2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

23 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์ศรายุทธ  ขวัญเมือง

อาจารย์กิตติอ าพล สุดประเสรฐิ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

842 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีมีผลต่อการขาย

สินค้าออนไลน์ในต าบลคลองโยง อ าเภอศาลายา 

จังหวัดนครปฐม

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 

ประจ าป ี2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

23 กุมภาพนัธ์ 2561 อาจารย์กิตติอ าพล สุดประเสรฐิ

อาจารย์ศรายุทธ  ขวัญเมือง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

843  เว็บไซต์การบรหิารความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา

และอาจารย์คณะบรหิารธุรกิจผ่านระบบจัดการ

แผนการเรยีน

P P 0.80 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนอืปท่ีี 13 ฉบบัท่ี 2 หน้าท่ี 64-73

กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบติั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

844 Critical Success Factor of Exporting Thailand's 

Ginger to Japan

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ International 

research conference proceedings ณ เมืองซดินย์ี 

ประเทศออสเตรเลีย

29-30 มีนาคม 2561 อาจารย์พทุธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

845 ท่ีปรกึษากิจกรรมการพฒันาศักยภาพ SMEs 

สมุนไพรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้โรงการเพิ่มศักยภาพ

P P 1.00 กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 21 กรกฎาคม-17 ธันวาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

846 ท่ีปรกึษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME ๔.๐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

P P 1.00 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 11 มกราคม 2561 อาจารย์ศุภมติร  ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

847 ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้กระเปา๋

แบรนด์เนมหรู

P P 0.20 การประชมุเกรกิวิชาการระดับชาติ ประจ าป ีพ.ศ.2560

 ณ มหาวิทยาลัยเกรกิ บางเขน

11 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ปจัจัย อินทรน้อย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

848 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบติังานของบคุลากร มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

P P 0.80 วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปท่ีี

 10 ฉบบัท่ี 3 หน้า 2507-2527

กันยายน-ธันวาคม 2560 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

849 รูปแบบวิถชีวิีตของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์

ในพื้นท่ีเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

P P 0.80 วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปท่ีี

 10 ฉบบัท่ี 3 หน้า 2420-2439

กันยายน-ธันวาคม 2560 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
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2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

847 ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้กระเปา๋

แบรนด์เนมหรู

P P 0.20 การประชมุเกรกิวิชาการระดับชาติ ประจ าป ีพ.ศ.2560

 ณ มหาวิทยาลัยเกรกิ บางเขน

11 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.ปจัจัย อินทรน้อย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

848 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบติังานของบคุลากร มหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

P P 0.80 วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปท่ีี

 10 ฉบบัท่ี 3 หน้า 2507-2527

กันยายน-ธันวาคม 2560 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

849 รูปแบบวิถชีวิีตของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์

ในพื้นท่ีเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

P P 0.80 วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปท่ีี

 10 ฉบบัท่ี 3 หน้า 2420-2439

กันยายน-ธันวาคม 2560 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

850 Study Demand of Public Transportation In 

Phutthamonthon District, Nakornpatom Province

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

851 Economic value added toward beverage business 

using a back haulprocess of reused bottles

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา วรารัตน์ไชย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

852 Study Affecting Factors of Rail Transportation in 

Hualampong Station

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

853 A Guideline for increasing Transportation 

Efficiency at ABC Company

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

854 The Constructional Materials Purchasing problems 

in the ABC company

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

855 Inventory Planning for Ready-Made Shop: A Case 

Study Clothes Shop (Studio22)

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

856 The Use of Line App as a Channel Of Internal 

Communication: Its Effects on Employee 

Engagement

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน



 

 
  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
199 รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

857 The study on development of criterion and indices 

for the approval of non-spectrum television 

licenses 

P P 0.40 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ The 18th 

International Conference on Management, Business,

 Social and Humanities research 

(MBSHR-MARCH-2018) ณ เขตบรหิารพเิศษฮ่องกง  

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

13-15 มีนาคม 2561 อาจารย์ณัฐกันต์ รูท้ านอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

858 การใชร้ะบบท่ีปรกึษาและระบบจัดการแผนการเรยีนรู้

เพื่อประสิทธิภาพการให้บรกิาร

P P 0.60 วารสารบณัฑิตศกึษา SAKON NAKHON GRADUATE 

STUDIES JOURNAL ปท่ีี 15 ฉบบัท่ี 69  หน้าท่ี 9-17

เมษายน - มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบติั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

859 การจัดการท่องเท่ียวเชงิเกษตร ล่องเรอืชมลานเลียบ

คลองมหาสวัสดิ ์อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

P P 0.80 วารสารวิทยาลัยดุสิตธาน ีปท่ีี 12 ฉบบัท่ี 2 หน้า 115-131 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชยัฤทธิ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

860 การวิเคราะห์ปญัหาของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อ

ผลิตภัณฑ์เครือ่งดืม่ชกู าลังคุณภาพการบรกิาร

ระบบโลจิสติกส์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการค้าปลีกใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

P P 0.80 วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร ปท่ีี 38 ฉบบัท่ี 2 หน้า 

181-192

มีนาคม-เมษายน 2561 อาจารย์ดวงใจ จันทร์ดาแสง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

861 ความพงึพอใจของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรของบรษัิท 

ซพี ีเอฟ เทรดดิง้ จ ากัด

P P 0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปท่ีี 4 ฉบบัท่ี 1 หน้า 

46-52

มกราคม-มิถุนายน 2561 อาจารย์กิตติอ าพล สุดประเสรฐิ

อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

862 การศึกษาระดับปญัหาท่ีส่งผลต่อโซ่อุปทานการขนส่ง

ทางราง กรณีศึกษาท่ีท าการรับส่งสินค้าย่านพหลโยธิน

P P 0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปท่ีี 4 ฉบบัท่ี 1 หน้า 

91-104

มกราคม-มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ชติพงษ์ อัยสานนท์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

863 ปจัจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใชบ้รกิารขนส่งสินค้า

และพสัดุภัณฑ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย:

กรณีศึกษา สถานหัีวล าโพง

P P 0.60 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปท่ีี 4 ฉบบัท่ี 1 หน้า 

63-75

มกราคม-มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

864 การจัดการโลจิสติกส์ของกระเจี๊ยบเขยีว กรณีศึกษา :

 ต าบลล าลูกบวัอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา

7-8 สิงหาคม 2561 อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

865 ปจัจัยเชงิสาเหตุ การพฒันาผู้จัดหาท่ีมีอิทธิพลในโซ่

อุปทาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนนิงาน

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา

7-8 สิงหาคม 2561 อาจารย์พงษ์เทพ ภูเดช วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

866 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการลดต้นทุน

การขนส่ง กรณีศึกษา : บรษัิท ค้าปลีก ในเขต

กรุงเทพมหานคร

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา

7-8 สิงหาคม 2561 อาจารย์อัญชลี  หิรัญแพทย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

867 การประเมินศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

กรณีศึกษา : บรษัิท ABC จ ากัด

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา

7-8 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ทมน ีสุกใส วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

868 แบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับปญัหาการจัดวางตู้

คอนเทนเนอร์ภายในเรอืสินค้า

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดับชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา

7-8 สิงหาคม 2561 อาจารย์ธนวัฒน์ วิเศษสินธุ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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2.1.1 รอ้ยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาตติ่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 
 2.1.2 รอ้ยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอา้งองิ (Citation) ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนกัวจิัย 

 
2.1.2 รอ้ยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอา้งองิ (Citation) ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนกัวจิัย (รายละเอยีด) 

 
 

 

867 การประเมนิศักยภาพดา้นการจัดการโลจสิติกส ์

กรณีศึกษา : บรษัิท ABC จ ากัด

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครราชสมีา

7-8 สงิหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ทมน ีสกุใส วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

868 แบบจ าลองคณิตศาสตรส์ าหรบัปญัหาการจัดวางตู้

คอนเทนเนอรภ์ายในเรอืสนิค้า

P P 0.20 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 10 การถักทอ

งานวิจัยท้องถิน่....ก้าวไกลสู่สากล ณ มหาวิทยาลยัราช

ภฏันครราชสมีา

7-8 สงิหาคม 2561 อาจารย์ธนวัฒน ์วิเศษสนิธุ์ วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

ตัวชีวั้ด 2.1.2

เป้าหมาย :  ≥

ระดบัชาติ นานาชาติ รวม

≥ 3.00 2 0 2 55 3.64 5.0000

ร้อยละของบทความวิจยัท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจยั

หน่วยงาน เป้าหมาย
บทความวิจัยท่ีไดร้ับการอ้างอิง (Citation)

จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า

ท้ังหมด

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

คดิเป็นร้อยละ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือนกันยายน /รอบ 12

 เดือน

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน P

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด

อาจารย์วราภรณ์ สารอนิมูล

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

เชน

1 0 1 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อผลการ

ด าเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการ

ตลาดนัด จังหวดัล าปาง

มหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น ปทีี่ 11 

ฉบับที่ 3 หน้า 147-160

2560 บุณฑวรรณ วงิวอน อัจฉรา เมฆสุวรรณ

31 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ ์อัยสานนท์ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

เชน

1 0 1 ปัจจัยของกิจกรรมโลจสิติกส์ด้านการขนส่งและ

กระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจ

บริการโลจสิติกส์ในประเทศไทย

วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร์ ปทีี่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 

14-163

พฤษภาคม-สิงหาคม 

2561

อาจารย์วริิยา บุญมาเลิศ

พฤติกรรมกรเลือกซ้ือสินค้าในตลาดนัด

กลางคืนของผู้บริโภคเขต

กรุงเทพมหานคร

การศึกษาระดับปัญหาที่ส่งผลต่อโซ่

อุปทานการขนส่งทางราง กรณีศึกษาที่

ท าการรับส่งสินค้าย่านพหลโยธิน



 

 
  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
201 รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิ

 
 2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาต ิหรอืนานาชาติ (รายละเอียด) 

 
 

ตัวชีวั้ด

 2.1.3

จ านวน

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 รวม

 ≥ 3.00 3.00 8.00 11.00 0.00 0.60 3.20 0.00 0.00 0.00 3.80 6 63.33 7.92 5.007) วิทยาลยัโลจสิติกส์ ✓

การบรรลุ

เปา้หมาย

 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน 2561 / รอบ 12 เดอืน

เปา้หมาย :  ≥ 3.00

หน่วยงาน
เปา้หมา

ย

จ านวนงานผลงานท่ีตีพมิพ ์เผยแพร่

 จ าแนกตามระดับคุณภาพ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รอืเผยแพร่ คิดเปน็

ร้อยละ

คะแนนท่ี

ได้ตาม

มาตรฐาน 

 (ร้อยละ 

คะแนน

ตัวชีวั้ด

ตัวชีวั้ด 

2.1.3

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ

บริการการขนส่งโดยรถจักยานยนต์รูปแบบ

เอาทซ์อร์สซ่ิงของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร

✓ 0.2 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ

 คร้ังที่ 9 "Local & Global Sustainability: Meeting the 

Challengers & Sharing the Solutions"

20-Mar-61

 The service quality assessment in 

McDonald; Victory monument branch, 

Bangkok

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM)

December 21-

22, 2017, 

Thailand. 

Studying wastes in garment industry in 

ABC Company

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM) 

December 21-

22, 2017, 

Thailand

Inventory Grouping Design in Warehouse 

to Reduce Picking Time

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM)

December 21-

22, 2017, 

Thailand.

 Inventory Management with EOQ Method 

in The Kankun LED Lighting Co., Ltd,

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM)

December 21-

22, 2017, 

Thailand.

A Guideline for increasing Transportation 

Efficiency at ABC Company

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

The Constructional Materials Purchasing 

problems in the ABC company

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

โทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน 2561 / รอบ 12 เดอืน

ชื่อ-สกุล ผูส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน

การน าเสนอ การตีพมิพ์

ค่าน้ าหนักงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ์
เล่มท่ี/

เลขหน้า

วัน/เดอืน/ปีท่ี

ตีพิมพ์

7.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

7) วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน

ประกิต จริสกุลปตีิ

 Nongkhai K., and Hotrawaisaya

 Reanchareon T., and Hotrawaisaya C

Tantigirasakul C., and Hotrawaisaya C.

 Kumklong N., Hotrawaisaya C.

Ruengrawee Malijaroenwong  ., Hotrawaisaya C.

Siriwan Khongtung ., Hotrawaisaya C.
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ตัวชีวั้ด 

2.1.3

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ

บริการการขนส่งโดยรถจักยานยนต์รูปแบบ

เอาทซ์อร์สซ่ิงของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร

✓ 0.2 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ

 คร้ังที่ 9 "Local & Global Sustainability: Meeting the 

Challengers & Sharing the Solutions"

20-Mar-61

 The service quality assessment in 

McDonald; Victory monument branch, 

Bangkok

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM)

December 21-

22, 2017, 

Thailand. 

Studying wastes in garment industry in 

ABC Company

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM) 

December 21-

22, 2017, 

Thailand

Inventory Grouping Design in Warehouse 

to Reduce Picking Time

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM)

December 21-

22, 2017, 

Thailand.

 Inventory Management with EOQ Method 

in The Kankun LED Lighting Co., Ltd,

√ 0.4 In Proceeding of the 20th International Conference on 

Social Sciences, Business, Economics and Management 

Studies (SBEM)

December 21-

22, 2017, 

Thailand.

A Guideline for increasing Transportation 

Efficiency at ABC Company

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

The Constructional Materials Purchasing 

problems in the ABC company

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา

โทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติ

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน 2561 / รอบ 12 เดอืน

ชื่อ-สกุล ผูส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน

การน าเสนอ การตีพมิพ์

ค่าน้ าหนักงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ์
เล่มท่ี/

เลขหน้า

วัน/เดอืน/ปีท่ี

ตีพิมพ์

7.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

7) วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน

ประกิต จริสกุลปตีิ

 Nongkhai K., and Hotrawaisaya

 Reanchareon T., and Hotrawaisaya C

Tantigirasakul C., and Hotrawaisaya C.

 Kumklong N., Hotrawaisaya C.

Ruengrawee Malijaroenwong  ., Hotrawaisaya C.

Siriwan Khongtung ., Hotrawaisaya C.

ชาติ นานาชาติ ชาติ นานาชาติ

A Guideline for increasing Transportation 

Efficiency at ABC Company

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

The Constructional Materials Purchasing 

problems in the ABC company

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

The Impact Factors of Transport Selection 

in the Dynamic Transport Co., Ltd

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

Inventory Planning for Ready-Made Shop: 

A Case Study Clothes Shop (Studio22)

√ 0.40 In Proceeding of the 18 th International Conference on 

Management,Business,Social and Humanities Research 

(MBSHR) (MBSER-MARCH-2018)

March 14-15 

,2018 

Hongkong

การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง

กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี

√ 0.20 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาต ิ

เครือขา่ยบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนอื คร้ังที่

 18 และล าปางวิจยั คร้ังที ่4

20 ก.ค. 61

คุณภาพการให้บริการรถไฟฟา้มหานครสาย

สมีว่งในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวัด

นนทบรีุ

√ 0.20 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาต ิ

เครือขา่ยบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนอื คร้ังที่

 18 และล าปางวิจยั คร้ังที ่4

20 ก.ค. 61

Issawat Dulyawaysasuk ., Hotrawaisaya C.

ปรเมศ บญุเปี่ยม

ฐิตกิานต ์แนน่อุดร

ชื่อ-สกุล ผูส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน

การน าเสนอ การตีพมิพ์

ค่าน้ าหนักงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ์
เล่มท่ี/

เลขหน้า

วัน/เดอืน/ปีท่ี

ตีพิมพ์

7.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

รวม

7) วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน

Ruengrawee Malijaroenwong  ., Hotrawaisaya C.

Siriwan Khongtung ., Hotrawaisaya C.

Patcharee Pakawanit
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2.2 ผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์    

 2.2.1 รอ้ยละผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ั้งหมด*9 

 
2.2.1 รอ้ยละผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ั้งหมด*9 (รายละเอียด)  

 
 

ตัวชี้วัดท่ี ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย (1) จ านวน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด

(2) จ านวน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ี

น าไปใช้ประโยชน์

(3) จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

ประจ าท้ังหมด 

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

(4) คดิเป็นร้อยละของการน า

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์

ประจ า 

=(2)/(3)*100

(5) คดิเป็นร้อยละของการน า

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย

ท้ังหมด

=(2)/(1)*100

(6) คะแนนตัวชี้วัด

พิจารณาจาก (5)

(7) การพิจารณาเป้าหมาย

60.00 48 37 55 67.27 77.08 5.0000 P

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไดร้ับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน

8) วิทยาลัยโลจิ

304 กระบวนการโลจิสติกส์ของการผลิตมะพร้าว

น้ าหอมในจังหวัดราชบรุี

P ศูนย์สุขภาพชมุชนเมืองแม่กลอง ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วรรณี สุทธใจดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

305 การบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยน้ าว้า

ในจังหวัดนครปฐม

P ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์อัญชลี  หิรัญแพทย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

306 การบรหิารจัดการโซ่อุปทานของส้มโอใน

อ าเภอนครชยัศร ีจังหวัดนครปฐม

P ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

307 กรณีศึกษาพลังงานชวีมวลด้วยเศษไม้

ยางพาราจังหวัดนครศรธีรรมราช

P กระทรวงพลังงาน ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชยั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

308 การศึกษาโมเดลธุรกิจท่ีเชือ่มโยงกับวิถชีวิีต

ของคนในชมุชน : กรณีศึกษาธุรกิจน้ าผ้ึงปา่

บรสิุทธิ์ ในพื้นท่ีชมุชนบา้นห้วยหินลาดใน 

จังหวัดเชยีงราย เพื่อสร้างต้นแบบการท า

ธุรกิจชมุชนท่ีย่ังยืน

P ชมุชนบา้นห้วยหินลาดใน ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์จุรย์ีรัตน์  สมบรูณ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

309 การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในธุรกิจนวดแผน

ไทย

P ชมุชนบางระก า ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ บณุยาพร ภู่ทอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

310 ความต้องการศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิตของนักเรยีนใน

ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาของสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

P มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขต

ชลบรุี

ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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309 การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในธุรกิจนวดแผน

ไทย

P ชมุชนบางระก า ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ บณุยาพร ภู่ทอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

310 ความต้องการศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิตของนักเรยีนใน

ภาคตะวันออก: กรณีศึกษาของสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

P มหาวิทยาลัยศรปีทุม วิทยาเขต

ชลบรุี

ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วิศวะ อุนยะวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

311 การจัดการเรยีนการสอนแบบผสมระหว่าง

แบบสร้างสรรค์เปน็ฐานและแบบห้องเรยีน

กลับด้าน ในรายวิชา CLS2101 การจัดการโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน

P วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบรุี ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ดร. ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบติั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

312 การน าระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนกิส์ 

(E-market place) มาใชใ้นการบรหิาร

จัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

P ส านักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

พื้นฐานแลการเหมืองแร่

ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์อนุช นามภญิโญ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

313 ปจัจัยท่ีมีผลกระทบต่อการบรหิารและการ

จัดการพื้นท่ีระวางสินค้าบนเครือ่งบนิ

P บรษัิท โทเทิลโลจิสติกส์ โซลูชัน่ 

จ ากัด

ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

314 แนวทางการพฒันาระบบโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนธุรกิจกล้วยไม้ไทย :กรณีศึกษา 

แอร์ออร์คดิส์

P ต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม

ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วทัญญู ชพูกัตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

315 ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลการเลือกการขนส่งสินค้า

ทางราง: กรณีศึกษาสถานหัีวล าโพง

P การรถไฟแห่งประเทศไทย ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

316 ปจัจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการสินค้าคงคลัง

ของร้านขายของช า

P นายอนุสรณ์ สถาพร ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุค ามูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

317 ความต้องการแรงงานด้านการขนส่งและโลจิ

สติกส์ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

P บรษัิท คลาสกว้ิน (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด

ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์สุนทร ีพฒิุวร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

318 กลยุทธ์การส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ

 จังหวัดระนอง

P ชมุชนต าบลบางริน้ ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วิรยิา บญุมาเลิศ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

319 การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

P ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ศุภมิตร ศรสีวัสดิ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

320 การพฒันาโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การขายและการให้บรกิารหลังการขาย

อุปกรณ์ค้าปลีก แก่ร้านค้าสะดวกซือ้

P บรษัิท จ าลอง จ ากัด ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ สุวัฒน์ นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

321 การประยุกต์ใชเ้ทคนคิการพยากรณ์  เพื่อ

การจัดการสินค้าคงคลัง

P ผู้จัดการโรงงาน ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ปยิมาส กล้าแขง็ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

322 กลยุทธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดขีอง

ลูกค้ากลุ่มวัยท างานของร้านจ าหน่ายสินค้า

เกษตรอินทรย์ีในอ าเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

P นายวันเพญ็ โบวิเชยีร ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชยัทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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 2.2.1 รอ้ยละผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ั้งหมด*9 (รายละเอียด) (ต่อ) 

 

323 ความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ

จัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียวการล่อง

แพน าเท่ียวอ่างเก็บน้ าพาน

P ผู้ประกอบการล่องแพน าเท่ียว

อ่างเก็บน้ าพาน

ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

324 ความคาดหวังและความพงึพอใจของ

ท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ ์

อ าเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

P ชมุชนตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ์ ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ดร.ชยัฤทธิ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

325 การปรับปรุงกระบวนการการให้บรกิารด้วย

แนวคดิลีน กรณีศึกษาโรงพยาบาลศาลายา

P โรงพยาบาลศาลายา ประโยชน์อ่ืนๆ น าไปเปน็ประโยชน์

แก่โรงพยาบาล กรณีศกึษาและ

โรงพยาบาลอ่ืนๆในการปรับปรุง

กระบวนการให้บรกิาร

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์มาธุสร แขง็ขนั วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

326 การถ่ายทอดเพื่อทดลองปลูกปลาม์น้ ามัน

สายพนัธุ์ซหีราดท่ีทนต่อ สภาพอากาศแล้ง 

ต่อเกษตรกรปลาม์ภาคเหนอืของประเทศไทย

P Thai eastern Group ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์รณรงค์ ม่ันสาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

327 การศึกษาความต้องการใชบ้รกิารขนส่งรถ

โดยสารสาธารณะของประชาชนในอ าเภอ

พณุฑมณฑล จังหวัดนครปฐม

P คุณหทัยกาญน์ หอมสุวรรณ์ ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

328 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีมีผลต่อ

การขายสินค้าออนไลน์ในต าบลคลองโยง 

อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

P นายอนุสรณ์ สถาพร ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์กิตติอ าพล สุดประเสรฐิ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

329 การบรหิารความสัมพนัธ์กับลูกค้าของ

ส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

P ส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์อธิรัตน์ อินทจร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

330 ปจัจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้รกิาร

การขนส่ง กรณีศึกษา ท่าเรอืระนอง จังหวัด

ระนอง

P ท่าเรอืระนอง ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์สราวุธ พฒุนวล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

331 แนวโน้มการใชท่ี้ดนิเพื่อการเกษตรใน

จังหวัดนครปฐม

P ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วราภรณ์ วิมุกตะลพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

332 ปจัจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการติดต่อ

ประสานงานหรอืใชบ้รกิารสถานตี ารวจ

กรณีศึกษา  สถานตี ารวจภูธรพทุธมณฑล

P ชมุชนภาคครัวเรอืน ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ปยิะอร ศรวีรรณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

333 การส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา

อาชพีเกษตรกรอย่างย่ังยืนการปลูกผักไร้ดนิ

 แบบเศรษฐกิจพอเพยีง อ.ไทรน้อย จ.นนทบรุี

P ชมุชนการปลูกผักไร้ดนิ ประโยชน์ทางอ้อมของงาน

สร้างสรรค์

1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ดวงใจ จันทร์ดาแสง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

334 การประยุกต์วิธี Savivg Algorithm เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดเส้นทางการขนส่ง

P บรษัิท พบี.ีโปรแพค็ จ ากัด ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์พรเกียรติ ภักดวีงศ์เทพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

335 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การบรหิาร

การตลาดของร้านค้าประชารัฐ จังหวัด

นครปฐม

P นายวันเพญ็ โบวิเชยีร ประโยชน์เชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรชีา วรารัตน์ไชย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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 2.2.1 รอ้ยละผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ั้งหมด*9 (รายละเอียด) (ต่อ) 

 
2.3 ผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพยส์ินทางปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

336 ปจัจัยท่ีมผีลกระทบต่อระบบโลจสิติกสข์อง

สนิค้ามอืสอง กรณีศึกษา ชมุชนกองขยะ

หนองแขม พทุธมณฑลสาย3 

กรงุเทพมหานคร

P ชมุชนในจังหวัดนครปฐม ประโยชนเ์ชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ดร.ทมน ีสขุใส วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

337 การจัดการต้นทุนโลจสิติกสข์องกระเจี๊ยบ

เขยีว กรณีศึกษา : ต าบลล าลกูบวั อ าเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม

P ชมุชนในจังหวัดนครปฐม ประโยชนเ์ชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

338 องค์การแห่งนวัตกรรม: การพฒันารปูแบบ

องค์การแห่งนวัตกรรม ยุคประเทศไทย 4.0 

ส าหรบัธุรกิจ SMEs ประเภทโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดนครปฐม

P ชมุชนในจังหวัดนครปฐม ประโยชนเ์ชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

339 การศึกษาปจัจัยท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมการ

รบัรู ้ดา้นเกษตรแผนใหม่ กรณีศึกษา กลุ่ม

เกษตรอ าเภอบา้นโปง่ ราชบรุี

P นายวิทวัท บวัจันทร์ ประโยชนเ์ชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ธนะสาร พานชิยากรณ์ วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

340 การวิเคราะห์ระบบแถวคอยระหว่าง

ผู้ใชบ้รกิารรถไฟและผู้ให้บรกิาร กรณีศึกษา

สถานรีถไฟศาลายา

P สถานรีถไฟศาลายา ประโยชนเ์ชงิสาธารณะ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 

2561

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกูลสนัติ วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซพัพลายเชน

ตัวชี้วัด 2.3.1 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย

จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ

สทิธบิัตร สทิธบิัตรหรือ

ทรัพย์สนิทางปัญญา

คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย

1 N/A 1.0000 O

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตรหรือทรัพย์สนิทางปัญญา

เปา้หมาย : ระดับมหาวิทยาลัย  จ านวน 7 ผลงาน

                 ระดับหนว่ยงาน  จ านวน 1  

ผลงาน

หน่วยงาน

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
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2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้และบริการวิชาการแกส่ังคม    

    2.4.1 จ านวนฐานความรู/้องคค์วามรูท้ี่เพิ่มขึน้ในแหลง่เรียนรูบ้รกิารวชิาการ 

 
 2.4.3 รอ้ยละของงานบรกิารวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอก หรอืผูน้ าชุมชนเทยีบกับงานบรกิารวชิาการทัง้หมด 

 

เป้าหมาย

จ านวนฐานความรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ

การบรรลุ

เป้าหมาย
คะแนนตัวชี้วัด

≥ 1 1  5.0000

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการตัวชี้วัด 2.4.1

เปา้หมาย :  ระดับมหาวิทยาลัย ≥ 15 ฐานความรู/้องค์ความรู้

           ระดับหนว่ยงาน  ≥ 1 ฐานความรู/้องค์

หน่วยงาน

หน่วยงาน

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

รายชื่อแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดบริการทางวิชาการให้กับชุมชน ชื่อฐานความรู้ท่ีในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ชื่อฐานความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

13)  วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการโลจสิติกส์ บริษัท ไทยคัลเลอร์

อาร์ท จ ากัด ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก การบริหารจัดการเคลื่อนย้านอุปกรณ์

ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์คลิฟท)์

ตัวชี้วัด

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย

งานบริการวิชาการท่ี

ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้น าชุมชน 

(2)

จ านวนงานบริการ

วิชาการท้ังหมดด (3)

คดิเป็นร้อยละ 

(4)=(2)/(3)*100
คะแนน

≥ 10.00 24 50 48.00 5.0000

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือ

ผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด

ผลการด าเนินงานประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

หน่วยงาน (1)

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน



 

ร
าย
งา
น
ผ
ล
ก
าร
ป
ฏ
บิ
ตั
ริ
าช
ก
าร
 ป
ร
ะจ
 าปี
งบ
ป
ร
ะม

าณ
 พ
.ศ
. 
2
5
6
1

 

 

208 

                                รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
208 

 2.4.3 รอ้ยละของงานบรกิารวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอก หรอืผูน้ าชุมชนเทยีบกับงานบรกิารวชิาการทัง้หมด (รายละเอียด) 

 
 

 

2.4.3

ล าดบั กิจกรรม/โครงการ(งานบรกิาร) ชื่อหน่วยงานภายนอก หรอื

ชุมชนท่ีร่วมมือ

ประเภทของกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

ผู้เข้าร่วม

สถานท่ีให้บรกิาร ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

5 โครงการการให้ความรู้และการฝึก

ปฏิบติัการออกแบบแพคเกจจิ้ง

ผลิตภณัฑ์เพื่อการประกอบอาชีพ

 โรงเรยีนมัธยมปรุณวาส จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

  17 พฤศจิกายน 2560 80 80 โรงเรยีนมัธยมปรุณ

วาส จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สุดารัตน ์พิมล

รัตนกานต์

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

6 โครงการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้

ด้วยกระบวนการสอน Active 

Learning แบบ CBL Reducing 

Time to Learn and Rise time to 

Know by CBL Active Learning

 วิทยาลัยเทคนคิสุพรรณบรุ ีจังหวัด

สุพรรณบรุี

  27 ตุลาคม 2560 82 82 วิทยาลัยเทคนคิ

สุพรรณบรุ ีจังหวัด

สุพรรณบรุี

ดร.ณัฎภทัรศญา 

เศรษฐโชติสมบติั

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

7 โครงการเทคนคิการท าการวิจัย

ส าหรับนกัศึกษาระดับอุดมศึกษา

 ภาควิชาอุตสาหกรรมบรกิาร คณะ

บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

  29 พฤศจิกายน 2560 80 80 ภาควิชา

อุตสาหกรรมบรกิาร 

คณะบรหิารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัย

รามค าแหง

อาจารย์ ดร.เบญจพนธ์

 มีเงนิ

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

8 โครงการอบรมการสร้างความรับรู้ใน

เรื่องโลจิสติกส์ส าหรับเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา จ.ระนอง

 การยางแห่งประเทศไทย   29-30 ตุลาคม 2560 60 60 การยางแห่งประเทศ

ไทย

อาจารย์พรพรรณา 

เล่าประวัติชัย

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

9 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภยั  ส านกังานขนส่งจังหวัดระนอง   2-3 ธนัวาคม 2560 50 50 ส านกังานขนส่ง

จังหวัดระนอง

อาจารย์สุวัฒน ์นวลขาว วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

10 โครงการการเผยแพร่ความรู้ด้านโล

จิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ประชาชนท่ัวไปทางสถานี

วิทยุกระจายเสียง

 ทางสถานวิีทยุเสียงทหารเรอื (ส.ทร.5

 พัทยา) ต าบลหนองปรอื อ าเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบรุี

  4-11 ตุลาคม 2560 60 60 ทางสถานวิีทยุเสียง

ทหารเรอื (ส.ทร.5 

พัทยา) ต าบลหนอง

ปรอื อ าเภอบางละมุง

 จังหวัดชลบรุี

อาจารย์รณรงค์ ม่ันสาย วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

11 โครงการหลักคดิวิเคราะห์เพื่อการ

ตัดสินใจ

 โรงเรยีนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์

วิทยา) จังหวัดนครปฐม

  28-29 ธนัวาคม 2560 40 40 โรงเรยีนวัดมะเกลือ 

(กาญจนลักษณ์วิทยา)

 จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ล าไผ่ ตระกูล

สันติ

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

12 โครงการคนสร้างงาน งานสร้างเงนิ 

(ผลิตอาหารว่าง แซนวิส)

 โรงเรยีนมัธยมปรุณวาส จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

   25 พฤศจิกายน 2560 80 80 โรงเรยีนมัธยมปรุณ

วาส จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์อนชุ นาม

ภญิโญ

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

13 โครงการค้าค้าขายขาย BY SELF 

(สร้างเพจออนไลนข์ายสินค้าและ

บรกิาร)

 โรงเรยีนมัธยมปรุณวาส จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

  16 และ 20 

พฤศจิกายน 2560

40 40 โรงเรยีนมัธยมปรุณ

วาส จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์กิตติอ าพล 

สุดประเสรฐิ

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

14 โครงการส่งเสรมิอาชีพเพื่อการมี

รายได้ของประชาชน

 โรงเรยีนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม   12-13 ธนัวาคม 2560 60 60 โรงเรยีนวัดไร่ขิงวิทยา

 จังหวัดนครปฐม

อาจารย์พรเกียรติ 

ภกัดวีงศ์เทพ

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

15 โครงการเพิ่มเวลารู้ "โลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานธรุกิจใกล้ตัว"

 โรงเรยีนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม  20-21 ธนัวาคม 2560 40 40 โรงเรยีนวัดไร่ขิงวิทยา

 จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ปยิมาส กล้า

แข็ง

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

16 โครงการสิ่งแวดล้อม (แพแปลงผัก

สวนครัวลอยน้ า

 ฝ่ายสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  18-19 มกราคม 2561 40 40 ฝ่ายสวัสดกิารและ

พัฒนาชุมชน อ าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ ์  

ทองรอด

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

17 โครงการการส่งเสรมิอาชีพเพื่อการมี

รายได้ของประชาชนในจังหวัด

นครปฐม (การนวดเพื่อสุขภาพ)

 ชุมชนต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม

  10 พฤศจิกายน 2560 45 45 ชุมชนต าบลบางระก า

 อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม

อาจารย์บณุยาพร ภู่

ทอง

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

18 โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อลดความ

สูญเปล่าในกระบวนการโลจิสติกส์ 

2561

 โรงเรยีนวัดพุทธธรรมรังสี จังหวัด

นครปฐม

  6 มกราคม 2561 100 100 โรงเรยีนวัดพุทธธรรม

รังสี จังหวัดนครปฐม

อาจารย์วราภรณ์ สาร

อินมูล

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

 ร้อยละของงานบรกิารวิชาการท่ีด าเนนิการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผู้น าชมุชน เทียบกับ

งานบรกิารวิชาการท้ังหมด

ลกัษณะการด าเนินงานบรกิาร

วิชาการท่ีร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกฯ

ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือน/รอบ ประจ าเดือนกันยายน /รอบ 12 เดือน
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2.4.3 รอ้ยละของงานบรกิารวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอก หรอืผูน้ าชุมชนเทยีบกับงานบรกิารวชิาการทัง้หมด (รายละเอียด) (ต่อ) 

 

ล าดบั กิจกรรม/โครงการ(งานบรกิาร) ชือ่หน่วยงานภายนอก หรอื

ชุมชนท่ีร่วมมือ

ประเภทของกิจกรรม วันท่ีจัดกิจกรรม กลุม่เป้าหมาย จ านวน

ผู้เข้าร่วม

สถานท่ีให้บรกิาร ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

19 โครงการบรกิารวิชาการการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเท่ียว

 จังหวัดนครปฐม

 โรงเรยีนบา้นคลองสว่างอารมณ์ 

จังหวัดนครปฐม

  10 และ 15 

พฤศจิกายน 2560

52 52 โรงเรยีนบา้นคลอง

สว่างอารมณ์ จังหวัด

นครปฐม

อาจารย์วิรยิา บญุมา

เลิศ

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

45 โครงการการเสรมิทักษะการคดิ 

วิเคราะห์ และพัฒนาชุมชน

 ชุมชนตลาดน้ าวัดล าพญา ต าบลล า

พญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  20-21 พฤศจิกายน 2560 40 40 ชุมชนตลาดน้ าวัดล า

พญา ต าบลล าพญา 

อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม

อาจารย์วทัญญู ชูภกัตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

46 โครงการอบรมการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นด้านโซเซยีลมีเดยี

ส าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

 ส านกังาน กศน. จังหวัดอุดรธานี   18 - 19 พฤศจิกายน 2560 40 40 ส านกังาน กศน. 

จังหวัดอุดรธานี

อาจารย์ภริายุ แสนบดุ

ดา

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

47 โครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท่ีเหมาสม

ส าหรับการออกแบบคลังสินค้าเพื่อ

สร้างสภาพแวดล้อม

 ชุมชนน้ าตกกะอาง ต าบลศรกีะอาง 

อ าเภอบา้นนา จังหวัดนครนายก

  2 มีนาคม 2561 100 100 ชุมชนน้ าตกกะอาง 

ต าบลศรกีะอาง 

อ าเภอบา้นนา 

จังหวัดนครนายก

ผศ.ดร.คมสัน โสมณ

วัตร

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

48 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับกฎหมายจราจร

 โรงเรยีนวัดแสนสุข เขตมีนบรุ ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

  8 - 9

กุมภาพันธ ์2561

100 100 โรงเรยีนวัดแสนสุข 

เขตมีนบรุ ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร

อาจารย์จัตตุรงค์ 

เพลินหัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

49 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อธรุกิจ

 โรงเรยีนบา้นส านกั ต าบลม่วงกลวง 

อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

  18 - 19 

พฤศจิกายน 2650

80 80 โรงเรยีนบา้นส านกั 

ต าบลม่วงกลวง 

อ าเภอกะเปอร์ 

จังหวัดระนอง

อาจารย์สราวุธ พุฒนวล วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

50 โครงการสอนแบบคดิวิเคราะห์ท่ี

ส่งผลต่อผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

กรณีศึกษา ครูอาจารย์ โรงเรยีน

รัตนโกสินทร์บวรนเิวศศาลายา ใน

พระสังฆราชูปถัมภ์

 โรงเรยีนรัตนสินทร์บวรนเิวศศาลายา 

ในสังฆราชูปถัมภ ์จังหวัดนครปฐม

 8-9 กุมภาพันธ ์2561 110 110 โรงเรยีนรัตนสินทร์

บวรนเิวศศาลายา ใน

สังฆราชูปถัมภ ์

จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ 

อัยสานนท์

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

51 โครงการอบรมการวางแผนธรุกิจ

เพื่อการประกอบอาชีพและการ

ส่งเสรมิอาชีพเพื่อการมีรายได้ของ 

ประชาชน ต าบลบางระก า อ าเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม (การพับเหรยีญ

บญุ)

 ชุมชนต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม

  20 - 21 

กุมภาพันธ ์2561

100 100 ชุมชนต าบลบางระก า

 อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม

อาจารย์ ดร.ธนัย์ ชัยทร วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

84 โครงการการจัดการขยะรไีซเคลิด้วย

ระบบโลจิสติกส์

 ชุมชนวัดมะเกลือ หมู่ท่ี 4 ต าบลคลอง

โยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

  17 - 18 มีนาคม 2561 58 58 อาจารย์วรรณี สุทธใจดี วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

85 โครงการปฏิวัติระบบจัดซือ้พิชิต

ก าไรสู่ความส าเร็จด้วย Procument 

ไทยแลนด์ 4.0

 ชุมชนต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม

  23 - 25 มีนาคม 2561 30 30 อาจารย์ดวงใจ จันทร์

ดาแสง

วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน

ลกัษณะการด าเนินงานบรกิาร

วิชาการท่ีร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกฯ
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2.5 มหาวิทยาลยัมีงานวิจยัทีต่อบสนองต่อความต้องการของแหลง่ทุน   

 2.5.1 (1) กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคต์่ออาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 
 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคต์่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) 

 

ตัวชีวั้ด 2.5.1 ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือนกันยายน /รอบ 12 เดือน

ภายนอก

งบประมาณ

รายได้

งบประมาณ

แผ่นดิน
เงนิภายนอก

25,000 787,150 1,514,170 15,514,000 17,815,320 55 323,914.91 5.0000 P13) วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน

รวม

เงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนนิงานตัวชีวั้ด จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน เปา้หมาย

เงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (2)
จ านวนอาจารย์

ประจ าท้ังหมด

(ไม่นับรวมลาศึกษา

ต่อ)

(3)

เงนิสนับสนุนงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์

ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจยั

ประจ า 

คะแนนท่ีได้ การบรรลเุปา้หมายภายใน

ตัวชี้วัด

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

อาจารย์อัญชล ี หิรัญแพทย์ 75% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 267,450            

อาจารย์วราภรณ์ สารอนิมลู 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร 5%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

อาจารย์ ดร.ทมน ีสกุใส 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

อาจารย์ไกรวทิย์ สนิธุค ามลู 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศกัดิศ์รี 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

356,600           

อาจารย์สดุารัตน ์พิมลรัตนกานต ์90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 322,020           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์ วรสหีะ 5%วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ 17,890              

อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศกัดิศ์รี 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,890              

357,800            

อาจารย์พุทธิวฒัน ์ไวยวฒุธินาภมู ิ85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 559,470            

อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถติย์ธรรม 5% วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ 32,910              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร 5%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 32,910              

อาจารย์วรรณี สทุธใจด ี5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 32,910              

658,200

อาจารย์ ปยิมาส กลา้แข็ง 95%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ สดุารัตน ์พิมลรัตนกานต ์5%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วราภรณ์ วมิกุตะลพ 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

อาจารย์ อธิรัตน ์อนิทจร 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

20,000             

469 การศกึษาระดบัความเสีย่งของปจัจัยในการเกดิอุบตัเิหตบุน

ทอ้งถนน กรณีศกึษา:ถนนเลีย่งเมอืงอุดร-สามพร้าว (ทาง

หลวงหมายเลข 2410)

P อาจารย์ ภริายุ แสนบดุดา 100%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

250/2561

470 ปจัจัยทีม่อีทิธิพลการเลอืกการขนสง่สนิค้าทางราง: 

กรณีศกึษาสถานหัีวล าโพง

P อาจารย์ ดร.ฉตัรรัตน ์โหตระไวศยะ 100%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

004/2561

471 กลยุทธ์การตลาดทีส่ง่ผลตอ่ความภกัดขีองลกูค้ากลุม่วยั

ท างานของร้านจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ในอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

005/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

174/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

160/2561

468 แนวโนม้การใช้ทีด่นิเพื่อการเกษตรในจังหวดันครปฐม P

ส านกังาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ(วช.)

113/2561

467 การประยุกตใ์ช้เทคนคิการพยากรณ์  เพื่อการจัดการสนิค้า

คงคลงั

P

ส านกังาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ(วช.)

069/2561

466 การเพิ่มศกัยภาพของห่วงโซ่อุปทานขิงไทยไปสูป่ระเทศญีปุ่น่ P

ส านกังาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ(วช.)

008/2561

465 การบริหารจัดการโซ่อุปทานของสม้โอในอ าเภอนครชัยศรี 

จังหวดันครปฐม

P

464 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานกลว้ยน้ าวา้ในจังหวดั

นครปฐม

P

2.5.1 เงนิสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนกัวิจัย ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือน/รอบ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ เดือนกันยายน /รอบ 12 เดือน

2.9.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด
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2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคต์่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

อาจารย์ ปยิมาส กลา้แข็ง 95%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ สดุารัตน ์พิมลรัตนกานต ์5%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วราภรณ์ วมิกุตะลพ 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

อาจารย์ อธิรัตน ์อนิทจร 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

20,000             

469 การศกึษาระดบัความเสีย่งของปจัจัยในการเกดิอุบตัเิหตบุน

ทอ้งถนน กรณีศกึษา:ถนนเลีย่งเมอืงอุดร-สามพร้าว (ทาง

หลวงหมายเลข 2410)

P อาจารย์ ภริายุ แสนบดุดา 100%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

250/2561

470 ปจัจัยทีม่อีทิธิพลการเลอืกการขนสง่สนิค้าทางราง: 

กรณีศกึษาสถานหัีวล าโพง

P อาจารย์ ดร.ฉตัรรัตน ์โหตระไวศยะ 100%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

004/2561

471 กลยุทธ์การตลาดทีส่ง่ผลตอ่ความภกัดขีองลกูค้ากลุม่วยั

ท างานของร้านจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ในอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

005/2561

อาจารย์ สวุฒัน ์นวลขาว 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์อัมพิกา เลา่ประวตัชิัย 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ ธนะสาร พานชิยากรณ์ 85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,000              

ดร.ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชตสิมบตั ิ10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ศริิอร สนองค์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

474 การจัดการตน้ทนุโลจิสตกิสข์องกระเจี๊ยบเขียว กรณีศกึษา

 : ต าบลล าลกูบวั อ าเภอดอนตมู จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ วราภรณ์ สารอนิมลู 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

008/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร 70%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 14,000              

อาจารย์ ดร.ฉตัรรัตน ์โหตระไวศยะ 30% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 6,000               

20,000             

476 การบริหารความสมัพันธ์กบัลกูค้าของส านกังานขนสง่

จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ อธิรัตน ์อนิทจร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

040/2561

477 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่ตลาด

น้ าคลองมหาสวสัดิ ์อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

041/2561

อาจารย์ ศรายุทธ ขวญัเมอืง 85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,000              

อาจารย์ สรุพงศ ์ อนิทรภกัดิ ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ ศภุมติร ศรีสวสัดิ ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ กติตอิ าพล  สดุประเสริฐ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน 70% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 14,000              

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกลูสนัต ิ15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

อาจารย์ วทญัญ ูชูพักตร์ 15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

20,000             

480 การถา่ยทอดเพื่อทดลองปลกูปลามน์้ ามนัสายพันธุ์ซีหราดที่

ทนตอ่ สภาพอากาศแลง้ ตอ่เกษตรกรปลามภ์าคเหนอืของ

ประเทศไทย

P อาจารย์ รณรงค์ มัน่สาย 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

044/2561

481 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการศนูย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจิสตกิส ์วทิยาลยัโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน

P อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

045/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

043/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

042/2561

479 การปรับปรุงกระบวนการการให้บริการดว้ยแนวคิดลนี 

กรณีศกึษาโรงพยาบาลศาลายา

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

019/2561

478 ความพึงพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่การจัดการโลจิสตกิส์

เพื่อการทอ่งเทีย่วการลอ่งแพน าเทีย่วอา่งเกบ็น้ าพาน

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

007/2561

475 การศกึษาความตอ้งการใช้บริการขนสง่รถโดยสาร

สาธารณะของประชาชนในอ าเภอพุณฑมณฑล จังหวดั

นครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

006/2561

473 การศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการรับรู้ ดา้นเกษตร

แผนใหม ่กรณีศกึษา กลุม่เกษตรอ าเภอบา้นโปง่ ราชบรีุ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

174/2561

472 การพัฒนาโลจิสตกิสเ์พื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขายและการ

ให้บริการหลงัการขายอุปกรณ์ค้าปลกี แกร้่านค้าสะดวกซ้ือ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

160/2561

468 แนวโนม้การใช้ทีด่นิเพื่อการเกษตรในจังหวดันครปฐม P

467 การประยุกตใ์ช้เทคนคิการพยากรณ์  เพื่อการจัดการสนิค้า

คงคลงั

P

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด
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2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคต์่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

อาจารย์ ปยิมาส กลา้แข็ง 95%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ สดุารัตน ์พิมลรัตนกานต ์5%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วราภรณ์ วมิกุตะลพ 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

อาจารย์ อธิรัตน ์อนิทจร 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

20,000             

469 การศกึษาระดบัความเสีย่งของปจัจัยในการเกดิอุบตัเิหตบุน

ทอ้งถนน กรณีศกึษา:ถนนเลีย่งเมอืงอุดร-สามพร้าว (ทาง

หลวงหมายเลข 2410)

P อาจารย์ ภริายุ แสนบดุดา 100%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

250/2561

470 ปจัจัยทีม่อีทิธิพลการเลอืกการขนสง่สนิค้าทางราง: 

กรณีศกึษาสถานหัีวล าโพง

P อาจารย์ ดร.ฉตัรรัตน ์โหตระไวศยะ 100%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

004/2561

471 กลยุทธ์การตลาดทีส่ง่ผลตอ่ความภกัดขีองลกูค้ากลุม่วยั

ท างานของร้านจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ในอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

005/2561

อาจารย์ สวุฒัน ์นวลขาว 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์อัมพิกา เลา่ประวตัชิัย 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ ธนะสาร พานชิยากรณ์ 85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,000              

ดร.ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชตสิมบตั ิ10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ศริิอร สนองค์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

474 การจัดการตน้ทนุโลจิสตกิสข์องกระเจี๊ยบเขียว กรณีศกึษา

 : ต าบลล าลกูบวั อ าเภอดอนตมู จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ วราภรณ์ สารอนิมลู 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

008/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร 70%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 14,000              

อาจารย์ ดร.ฉตัรรัตน ์โหตระไวศยะ 30% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 6,000               

20,000             

476 การบริหารความสมัพันธ์กบัลกูค้าของส านกังานขนสง่

จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ อธิรัตน ์อนิทจร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

040/2561

477 ความคาดหวงัและความพึงพอใจของทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่ตลาด

น้ าคลองมหาสวสัดิ ์อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

041/2561

อาจารย์ ศรายุทธ ขวญัเมอืง 85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,000              

อาจารย์ สรุพงศ ์ อนิทรภกัดิ ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ ศภุมติร ศรีสวสัดิ ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ กติตอิ าพล  สดุประเสริฐ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน 70% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 14,000              

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกลูสนัต ิ15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

อาจารย์ วทญัญ ูชูพักตร์ 15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

20,000             

480 การถา่ยทอดเพื่อทดลองปลกูปลามน์้ ามนัสายพันธุ์ซีหราดที่

ทนตอ่ สภาพอากาศแลง้ ตอ่เกษตรกรปลามภ์าคเหนอืของ

ประเทศไทย

P อาจารย์ รณรงค์ มัน่สาย 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

044/2561

481 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการศนูย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจิสตกิส ์วทิยาลยัโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน

P อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

045/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

043/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

042/2561

479 การปรับปรุงกระบวนการการให้บริการดว้ยแนวคิดลนี 

กรณีศกึษาโรงพยาบาลศาลายา

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

019/2561

478 ความพึงพอใจของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ตีอ่การจัดการโลจิสตกิส์

เพื่อการทอ่งเทีย่วการลอ่งแพน าเทีย่วอา่งเกบ็น้ าพาน

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

007/2561

475 การศกึษาความตอ้งการใช้บริการขนสง่รถโดยสาร

สาธารณะของประชาชนในอ าเภอพุณฑมณฑล จังหวดั

นครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

006/2561

473 การศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมการรับรู้ ดา้นเกษตร

แผนใหม ่กรณีศกึษา กลุม่เกษตรอ าเภอบา้นโปง่ ราชบรีุ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

174/2561

472 การพัฒนาโลจิสตกิสเ์พื่อเพิ่มประสทิธิภาพการขายและการ

ให้บริการหลงัการขายอุปกรณ์ค้าปลกี แกร้่านค้าสะดวกซ้ือ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

160/2561

468 แนวโนม้การใช้ทีด่นิเพื่อการเกษตรในจังหวดันครปฐม P

467 การประยุกตใ์ช้เทคนคิการพยากรณ์  เพื่อการจัดการสนิค้า

คงคลงั

P

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

481 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการศนูย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจิสตกิส ์วทิยาลยัโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน

P อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

045/2561

อาจารย์ ดวงใจ จันทร์ดาแสง 95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ รณรงค์ มัน่สาย  5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วศิวะ อุนยะวงษ ์95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ วทญัญ ูชูภกัตร์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกลูสนัต ิ70% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 14,000              

อาจารย์ วทญัญ ูชูพักตร์ 15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน 15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

20,000             

อาจารย์ วรรณี สทุธใจด ี80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ พุทธิวฒัน ์ไวยวฒุธิน าภมู ิ20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

486 การศกึษาโมเดลธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัวถิชีีวติของคนในชุมชน

 : กรณีศกึษาธุรกจิน้ าผ้ึงปา่บริสทุธิ์ ในพื้นทีชุ่มชนบา้นห้วย

หินลาดใน จังหวดัเชียงราย เพื่อสร้างตน้แบบการท าธุรกจิ

ชุมชนทีย่ั่งยืน

P อาจารย์จุรีย์รัตน ์ สมบรูณ์ 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

117/2561

อาจารย์ วริิยา บญุมาเลศิ 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ บณุยาพร ภูท่อง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ บณุยาพร ภูท่อง 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร 10%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ ดร. ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชตสิมบตั ิ90%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ดร.ชิตพงษ ์อัยสานนท ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ ธนะสาร พาณิชยากรณ์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

490 การน าระบบตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์(E-market place) 

มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสตกิสอุ์ตสาหกรรม

P อาจารย์ อนชุ นามภญิโญ 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

161/2561

491 ความตอ้งการแรงงานดา้นการขนสง่และโลจิสตกิสใ์นเขต

สาทร กรุงเทพมหานคร

P อาจารย์ สนุทรี พุฒวิร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

162/2561

อาจารย์ ดร. ทมน ีสขุใส 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ธนวฒัน ์วเิศษสนิธุ์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ พงษเ์ทพ ภเูดช 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ ไกรวทิย์ สนิธุค ามลู 85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,000              

อาจารย์ วราภรณ์ สารอนิมลู 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ อัญชล ีหิรัญแพทย์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ ดร.ทมน ีสกุใส 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

494 ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการการขนสง่ 

กรณีศกึษา ทา่เรือระนอง จังหวดัระนอง

P อาจารย์ สราวธุ พุฒนวล  100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

169/2561

อาจารย์ ศภุมติร ศรีสวสัดิ ์60% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 12,000              

อาจารย์ ศรายุทธ  ขวญัเมอืง 20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

อาจารย์ สรุพงศ ์ อนิทรภกัดิ ์20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

496 องค์การแห่งนวตักรรม: การพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง

นวตักรรม ยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับธุรกจิ SMEs 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร. เบญจพนธ์ มเีงิน วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

171/2561

อาจารย์ พรเกยีรต ิภกัดวีงศเ์ทพ 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ณัฐกนัต ์รู้ท านอง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วรารัตนไ์ชย 80%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร  20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

อาจารย์ สรุพงศ ์อนิทรภกัดิ ์80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ศรายุทธ  ขวญัเมอืง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ศภุมติร  ศรีสวสัดิ ์10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

178/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

177/2561

499 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอ่ธุรกจิยางพาราในจังหวดั

อุดรธานี

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

172/2561

498 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านค้า

ประชารัฐ จังหวดันครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

170/2561

497 การประยุกตว์ธิี Savivg Algorithm เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การจัดเสน้ทางการขนสง่

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

168/2561

495 การศกึษาสาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตใุนเขตอ าเภอเมอืง 

จังหวดัอุดรธานี

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

167/2561

493 ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การจัดการสนิค้าคงคลงัของร้านขายของช า P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

120/2561

492 ปจัจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบโลจิสตกิสข์องสนิค้ามอืสอง 

กรณีศกึษา ชุมชนกองขยะหนองแขม พุทธมณฑลสาย3 

กรุงเทพมหานคร

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

119/2561

489 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหวา่งแบบสร้างสรรค์

เปน็ฐานและแบบห้องเรียนกลบัดา้น ในรายวชิา CLS2101 

การจัดการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

118/2561

488 การตดัสนิใจเพื่อการลงทนุในธุรกจินวดแผนไทย P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

116/2561

487 กลยุทธ์การสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ จังหวดัระนอง P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

115/2561

485 กระบวนการโลจิสตกิสข์องการผลติมะพร้าวน้ าหอมใน

จังหวดัราชบรีุ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

047/2561

484 การวเิคราะห์ระบบแถวคอยระหวา่งผู้ใช้บริการรถไฟและผู้

ให้บริการ กรณีศกึษาสถานรีถไฟศาลายา

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

046/2561

483 ความตอ้งการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร

บริหารธุรกจิบณัฑิตของนกัเรียนในภาคตะวนัออก: 

กรณีศกึษาของสาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิสร์ะหวา่ง

ประเทศ

P

482 การสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

อย่างย่ังยืนการปลกูผักไร้ดนิ แบบเศรษฐกจิพอเพียง อ.

ไทรนอ้ย จ.นนทบรีุ

P

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด



 

 
  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
213 รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคต์่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 

 
 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

481 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการศนูย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจิสตกิส ์วทิยาลยัโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน

P อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ตรีไวย 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

045/2561

อาจารย์ ดวงใจ จันทร์ดาแสง 95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ รณรงค์ มัน่สาย  5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วศิวะ อุนยะวงษ ์95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ วทญัญ ูชูภกัตร์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกลูสนัต ิ70% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 14,000              

อาจารย์ วทญัญ ูชูพักตร์ 15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

อาจารย์ มาธุสร แข็งขัน 15% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 3,000               

20,000             

อาจารย์ วรรณี สทุธใจด ี80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ พุทธิวฒัน ์ไวยวฒุธิน าภมู ิ20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

486 การศกึษาโมเดลธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัวถิชีีวติของคนในชุมชน

 : กรณีศกึษาธุรกจิน้ าผ้ึงปา่บริสทุธิ์ ในพื้นทีชุ่มชนบา้นห้วย

หินลาดใน จังหวดัเชียงราย เพื่อสร้างตน้แบบการท าธุรกจิ

ชุมชนทีย่ั่งยืน

P อาจารย์จุรีย์รัตน ์ สมบรูณ์ 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

117/2561

อาจารย์ วริิยา บญุมาเลศิ 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ บณุยาพร ภูท่อง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ บณุยาพร ภูท่อง 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร 10%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ ดร. ณัฎภทัรศญา เศรษฐโชตสิมบตั ิ90%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ดร.ชิตพงษ ์อัยสานนท ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ ธนะสาร พาณิชยากรณ์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

490 การน าระบบตลาดกลางอเิลก็ทรอนกิส ์(E-market place) 

มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสตกิสอุ์ตสาหกรรม

P อาจารย์ อนชุ นามภญิโญ 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

161/2561

491 ความตอ้งการแรงงานดา้นการขนสง่และโลจิสตกิสใ์นเขต

สาทร กรุงเทพมหานคร

P อาจารย์ สนุทรี พุฒวิร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

162/2561

อาจารย์ ดร. ทมน ีสขุใส 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ธนวฒัน ์วเิศษสนิธุ์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ พงษเ์ทพ ภเูดช 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ ไกรวทิย์ สนิธุค ามลู 85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,000              

อาจารย์ วราภรณ์ สารอนิมลู 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ อัญชล ีหิรัญแพทย์ 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

อาจารย์ ดร.ทมน ีสกุใส 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

494 ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้บริการการขนสง่ 

กรณีศกึษา ทา่เรือระนอง จังหวดัระนอง

P อาจารย์ สราวธุ พุฒนวล  100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

169/2561

อาจารย์ ศภุมติร ศรีสวสัดิ ์60% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 12,000              

อาจารย์ ศรายุทธ  ขวญัเมอืง 20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

อาจารย์ สรุพงศ ์ อนิทรภกัดิ ์20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

496 องค์การแห่งนวตักรรม: การพัฒนารูปแบบองค์การแห่ง

นวตักรรม ยุคประเทศไทย 4.0 ส าหรับธุรกจิ SMEs 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร. เบญจพนธ์ มเีงิน วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

171/2561

อาจารย์ พรเกยีรต ิภกัดวีงศเ์ทพ 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ณัฐกนัต ์รู้ท านอง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วรารัตนไ์ชย 80%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร  20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

อาจารย์ สรุพงศ ์อนิทรภกัดิ ์80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ศรายุทธ  ขวญัเมอืง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ศภุมติร  ศรีสวสัดิ ์10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

178/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

177/2561

499 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอ่ธุรกจิยางพาราในจังหวดั

อุดรธานี

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

172/2561

498 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านค้า

ประชารัฐ จังหวดันครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

170/2561

497 การประยุกตว์ธิี Savivg Algorithm เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การจัดเสน้ทางการขนสง่

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

168/2561

495 การศกึษาสาเหตกุารเกดิอุบตัเิหตใุนเขตอ าเภอเมอืง 

จังหวดัอุดรธานี

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

167/2561

493 ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การจัดการสนิค้าคงคลงัของร้านขายของช า P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

120/2561

492 ปจัจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบโลจิสตกิสข์องสนิค้ามอืสอง 

กรณีศกึษา ชุมชนกองขยะหนองแขม พุทธมณฑลสาย3 

กรุงเทพมหานคร

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

119/2561

489 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหวา่งแบบสร้างสรรค์

เปน็ฐานและแบบห้องเรียนกลบัดา้น ในรายวชิา CLS2101 

การจัดการโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

118/2561

488 การตดัสนิใจเพื่อการลงทนุในธุรกจินวดแผนไทย P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

116/2561

487 กลยุทธ์การสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ จังหวดัระนอง P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

115/2561

485 กระบวนการโลจิสตกิสข์องการผลติมะพร้าวน้ าหอมใน

จังหวดัราชบรีุ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

047/2561

484 การวเิคราะห์ระบบแถวคอยระหวา่งผู้ใช้บริการรถไฟและผู้

ให้บริการ กรณีศกึษาสถานรีถไฟศาลายา

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

046/2561

483 ความตอ้งการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร

บริหารธุรกจิบณัฑิตของนกัเรียนในภาคตะวนัออก: 

กรณีศกึษาของสาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิสร์ะหวา่ง

ประเทศ

P

482 การสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

อย่างย่ังยืนการปลกูผักไร้ดนิ แบบเศรษฐกจิพอเพียง อ.

ไทรนอ้ย จ.นนทบรีุ

P

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

อาจารย์ พรเกยีรต ิภกัดวีงศเ์ทพ 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ณัฐกนัต ์รู้ท านอง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วรารัตนไ์ชย 80%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร  20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

อาจารย์ สรุพงศ ์อนิทรภกัดิ ์80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ศรายุทธ  ขวญัเมอืง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ศภุมติร  ศรีสวสัดิ ์10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ จัตตรุงค์ เพลนิหัด  95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ วรรณี สทุธใจด ี5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วทญัญ ูชูภกัตร์  80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ วศิะ อุนยะวงษ ์10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกลูสนัต ิ10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ พรพรรณา เลา่ประวตัชิัย 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์อัมพิกา เลา่ประวตัชิัย 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ ปยิะอร ศรีวรรณ 80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์มารธุสร แข็งขัน 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ศาลษิา เหมพันธุ์ 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ กติตอิ าพล สดุประเสริฐ 95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ ศรายุทธ ขวญัเมอืง 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ณัฐกนัต ์รู้ท านอง 95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ วศิวะ อุนยะวงษ ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

506 กจิกรรมบริการและสง่เสริมนวตักรรมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสูก่ารแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ประจ าปี

งบประมาณ 2561

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,970,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

กข.กสอ.15/2561

507 การพัฒนาผลติภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

 ภายใตโ้ครงการเพิ่มศยัภาพและยกระดบัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเปา้หมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

ให้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 

20 กจิการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดว้ยเทคโนโลยีดจิีทลั

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,500,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

(กท.) 8/2561

508 ทีป่รึกษากจิกรรมการพัฒนาผลติภาพสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใตโ้ครงการเพิ่มศกัยภาพ

การยกระดบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปา้หมาย ประจ าปี

งบประมาณ 2561

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,170,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

47/2561

509 กจิกรรมการพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการ Supply 

Chain อย่างมปีระสทิธิภาพดว้ยเทคโนโลยีระบบการ

วางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององค์กร ERP และหรือ

ระบบพิกดัผ่านดาวเทยีม GPS ประจ าปงีบประมาณ 2561

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 5,720,000         กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

44/2561

510 ทีป่รึกษากจิกรรมการพัฒนาศกัยภาพ SMEs สมนุไพรดว้ย

นวตักรรมและเทคโนโลยีให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้

โรงการเพิ่มศกัยภาพ

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,300,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

(กพข.2) 30/2560

511 ทีป่รึกษาโครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานสู ่SME ๔.๐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

P P P กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานP อาจารย์ศภุมติร  ศรีสวสัดิ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 854,000            กรมพัฒนาฝีมอื

แรงงาน

007/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

280/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

237/2561

505 ปจัจัยทีม่ผีลตอ่สือ่สารเปน็ภาษาอังกฤษ กรณีศกึษา

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศกึษา การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศยั (กศน)เขตพื้นทีอ่ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวดันครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

236/2561

504 การศกึษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคทีม่ผีลตอ่การขายสนิค้า

ออนไลนใ์นต าบลคลองโยง อ าเภอศาลายา จังหวดันครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

233/2561

503 ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการตดิตอ่ประสานงาน

หรือใช้บริการสถานตี ารวจกรณีศกึษา  สถานตี ารวจภธูร

พุทธมณฑล

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

187/2561

502 กรณีศกึษาพลงังานชีวมวลดว้ยเศษไมย้างพาราจังหวดั

นครศรีธรรมราช

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

179/2561

501 แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชนธุรกจิ

กลว้ยไมไ้ทย :กรณีศกึษา แอร์ออร์คิดส์

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

178/2561

500 ปจัจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การบริหารและการจัดการพื้นที่

ระวางสนิค้าบนเคร่ืองบนิ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

177/2561

499 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอ่ธุรกจิยางพาราในจังหวดั

อุดรธานี

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

172/2561

498 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านค้า

ประชารัฐ จังหวดันครปฐม

P

497 การประยุกตว์ธิี Savivg Algorithm เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การจัดเสน้ทางการขนสง่

P

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด
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2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคต์่ออาจารยป์ระจ าและนักวจิัย (รายละเอยีด) (ต่อ) 

 
2.5.2 รอ้ยละของผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ได้ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด 

 
  

 

 

 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

อาจารย์ พรเกยีรต ิภกัดวีงศเ์ทพ 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์ ณัฐกนัต ์รู้ท านอง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา วรารัตนไ์ชย 80%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร  20% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,000               

20,000             

อาจารย์ สรุพงศ ์อนิทรภกัดิ ์80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ ศรายุทธ  ขวญัเมอืง 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ศภุมติร  ศรีสวสัดิ ์10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ จัตตรุงค์ เพลนิหัด  95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ วรรณี สทุธใจด ี5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วทญัญ ูชูภกัตร์  80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์ วศิะ อุนยะวงษ ์10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ ล าไผ่ ตระกลูสนัต ิ10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ พรพรรณา เลา่ประวตัชิัย 90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 18,000              

อาจารย์อัมพิกา เลา่ประวตัชิัย 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ ปยิะอร ศรีวรรณ 80% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 16,000              

อาจารย์มารธุสร แข็งขัน 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

อาจารย์ศาลษิา เหมพันธุ์ 10% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 2,000               

20,000             

อาจารย์ กติตอิ าพล สดุประเสริฐ 95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ ศรายุทธ ขวญัเมอืง 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ณัฐกนัต ์รู้ท านอง 95% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ วศิวะ อุนยะวงษ ์5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

506 กจิกรรมบริการและสง่เสริมนวตักรรมเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสูก่ารแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ประจ าปี

งบประมาณ 2561

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,970,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

กข.กสอ.15/2561

507 การพัฒนาผลติภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

 ภายใตโ้ครงการเพิ่มศยัภาพและยกระดบัเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเปา้หมาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

ให้กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวน 

20 กจิการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดว้ยเทคโนโลยีดจิีทลั

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,500,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

(กท.) 8/2561

508 ทีป่รึกษากจิกรรมการพัฒนาผลติภาพสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใตโ้ครงการเพิ่มศกัยภาพ

การยกระดบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปา้หมาย ประจ าปี

งบประมาณ 2561

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 4,170,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

47/2561

509 กจิกรรมการพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการ Supply 

Chain อย่างมปีระสทิธิภาพดว้ยเทคโนโลยีระบบการ

วางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององค์กร ERP และหรือ

ระบบพิกดัผ่านดาวเทยีม GPS ประจ าปงีบประมาณ 2561

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 5,720,000         กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

44/2561

510 ทีป่รึกษากจิกรรมการพัฒนาศกัยภาพ SMEs สมนุไพรดว้ย

นวตักรรมและเทคโนโลยีให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุภายใต้

โรงการเพิ่มศกัยภาพ

P P P กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,300,000          กรมสง่เสริม

อุตสาหกรรม

(กพข.2) 30/2560

511 ทีป่รึกษาโครงการเพิ่มผลติภาพแรงงานสู ่SME ๔.๐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

P P P กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานP อาจารย์ศภุมติร  ศรีสวสัดิ์ วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 854,000            กรมพัฒนาฝีมอื

แรงงาน

007/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

280/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

237/2561

505 ปจัจัยทีม่ผีลตอ่สือ่สารเปน็ภาษาอังกฤษ กรณีศกึษา

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศกึษา การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศยั (กศน)เขตพื้นทีอ่ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวดันครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

236/2561

504 การศกึษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคทีม่ผีลตอ่การขายสนิค้า

ออนไลนใ์นต าบลคลองโยง อ าเภอศาลายา จังหวดันครปฐม

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

233/2561

503 ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการตดิตอ่ประสานงาน

หรือใช้บริการสถานตี ารวจกรณีศกึษา  สถานตี ารวจภธูร

พุทธมณฑล

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

187/2561

502 กรณีศกึษาพลงังานชีวมวลดว้ยเศษไมย้างพาราจังหวดั

นครศรีธรรมราช

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

179/2561

501 แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชนธุรกจิ

กลว้ยไมไ้ทย :กรณีศกึษา แอร์ออร์คิดส์

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

178/2561

500 ปจัจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การบริหารและการจัดการพื้นที่

ระวางสนิค้าบนเคร่ืองบนิ

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

177/2561

499 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอ่ธุรกจิยางพาราในจังหวดั

อุดรธานี

P

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

172/2561

498 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการตลาดของร้านค้า

ประชารัฐ จังหวดันครปฐม

P

497 การประยุกตว์ธิี Savivg Algorithm เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การจัดเสน้ทางการขนสง่

P

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด

ตัวชี้วัด 2.5.2

ชาติ นานาชาติ รวม ชาติ นานาชาติ รวม ชาติ นานาชาติ รวม

≥ 3.00 0 6 6 0 6 48 12.50 5.0000 P

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดบัชาติและระดบันานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด

ตาราง 1 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ จ าแนกตามระดบั (2)
จ านวนงานวิจัย

ท้ังหมด

คดิเป็นร้อยละ

(4)=(2)/(3)
คะแนนท่ีได้ การบรรลุเป้าหมาย

ประเภทหน่วยงานอุตสาหกรรม

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืนกันยายน /รอบ 

12 เดอืน

ประเภทหน่วยงาน ภาครัฐ ประเภทหน่วยงานบริการ
รวม

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
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2.5.2 รอ้ยละของผลงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ได้ร่วมมอืกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรอืภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน

สรา้งสรรคท์ั้งหมด (รายละเอยีด) 

 
 2.6 งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ มีคุณภาพไดต้ามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ    

 2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจยั หรอืงานสรา้งสรรคท์ี่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

 
 

 

  

 

 

 

ตัวชี้วัด

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่ออาจารย์ท่ีเปน็เจ้าของ

ผลงานวิจัย

สังกัด 

คณะ/วิทยาลัย/

สาขาวิชา

จ านวนเงนิ หนว่ยงานท่ี

สนบัสนนุทุน

เลขท่ีสัญญา

อาจารย์อัญชล ี หิรัญแพทย์ 75% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 267,450            

อาจารย์วราภรณ์ สารอนิมลู 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร 5%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

อาจารย์ ดร.ทมน ีสกุใส 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

อาจารย์ไกรวทิย์ สนิธุค ามลู 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศกัดิศ์รี 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,830              

356,600           

อาจารย์สดุารัตน ์พิมลรัตนกานต ์90% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 322,020           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกณรงค์ วรสหีะ 5%วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ 17,890              

อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศกัดิศ์รี 5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 17,890              

357,800            

อาจารย์พุทธิวฒัน ์ไวยวฒุธินาภมู ิ85% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 559,470            

อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถติย์ธรรม 5% วทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ 32,910              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั โสมณวตัร 5%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 32,910              

อาจารย์วรรณี สทุธใจด ี5% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 32,910              

658,200

อาจารย์ ปยิมาส กลา้แข็ง 95%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 19,000              

อาจารย์ สดุารัตน ์พิมลรัตนกานต ์5%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 1,000               

20,000             

อาจารย์ วราภรณ์ วมิกุตะลพ 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

อาจารย์ อธิรัตน ์อนิทจร 50%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 10,000              

20,000             

469 การศกึษาระดบัความเสีย่งของปจัจัยในการเกดิอุบตัเิหตบุน

ทอ้งถนน กรณีศกึษา:ถนนเลีย่งเมอืงอุดร-สามพร้าว (ทาง

หลวงหมายเลข 2410)

P อาจารย์ ภริายุ แสนบดุดา 100%  วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

250/2561

470 ปจัจัยทีม่อีทิธิพลการเลอืกการขนสง่สนิค้าทางราง: 

กรณีศกึษาสถานหัีวล าโพง

P อาจารย์ ดร.ฉตัรรัตน ์โหตระไวศยะ 100%วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

004/2561

471 กลยุทธ์การตลาดทีส่ง่ผลตอ่ความภกัดขีองลกูค้ากลุม่วยั

ท างานของร้านจ าหนา่ยสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ในอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวดันครปฐม

P อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร 100% วทิยาลยัโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 20,000             มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

005/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

174/2561

มหาวทิยาลยัราช

ภฏัสวนสนุนัทา

160/2561

468 แนวโนม้การใช้ทีด่นิเพื่อการเกษตรในจังหวดันครปฐม P

ส านกังาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ(วช.)

113/2561

467 การประยุกตใ์ช้เทคนคิการพยากรณ์  เพื่อการจัดการสนิค้า

คงคลงั

P

ส านกังาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ(วช.)

069/2561

466 การเพิ่มศกัยภาพของห่วงโซ่อุปทานขิงไทยไปสูป่ระเทศญีปุ่น่ P

ส านกังาน

คณะกรรมการวจิัย

แห่งชาต ิ(วช.)

008/2561

465 การบริหารจัดการโซ่อุปทานของสม้โอในอ าเภอนครชัยศรี 

จังหวดันครปฐม

P

464 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานกลว้ยน้ าวา้ในจังหวดั

นครปฐม

P

2.5.1 เงนิสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนกัวิจัย ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือน/รอบ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ เดือนกันยายน /รอบ 12 เดือน

2.9.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยท่ีมผีลงานวิจัย

แหล่งทุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผลการด าเนินงาน คะแนน การบรรลุเป้าหมาย

5 P P P P P 5 5.0000 P

ตัวชี้วัด 2.6.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน

13) วิทยาลยัโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน
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ระดับ 

1

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน หลักฐาน

วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการวจิัย (RIS) ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา โดยทางสถาบันวจิัยและพัฒนาจัดท าขึ้นเพื่อใชใ้นเร่ืองของการย่ืนขอทุนอุดหนุนการวจิัย การแจง้ผลการ

พจิารณาทุนวจิัย การรายงานความกา้วหนา้ การเบิกจา่ยทุนวจิัย การสง่งานวจิัยและการสรุปรายงาน

ซ่ึงวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน สนับสนุนสง่เสริมให้อาจารย์ประจ าวทิยาลัยและบุคลากรทุกท่าน 

ด าเนนิการท าผลงานวจิัยตามกรอบภาระงานที่ไดรั้บมอบหมายตามพันธกจิดา้นการวจิัย

IQA2.1-1-01 เว็บไซต ์www.ris.ssru.ac.th

IQA2.1-1-02 คู่มอืการใชง้านระบบวจิัยออนไลน ์(ส าหรับผู้วจิัย)

IQA2.1-1-03 เอกสารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยขอ้มลูระบบ RIS ของวทิยาลัยโลจิ

สตกิสแ์ละซัพพลายเชน

2 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน มกีารสนับสนุนพันธกจิดา้นการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้

1) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน มสีถาบันวจิัยธุรกจิซัพพลายเชน ที่เป็นหนว่ยให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจ าและบุคลากรของวทิยาลัย และวทิยาลัยโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน มห้ีองปฏบิัตงิานสร้างสรรค์ ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวจิัย มห้ีองสมดุเป็นแหลง่

ค้นควา้ขอ้มลูสนับสนุนการวจิัย 

2) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ใชร้ะบบเผยแพร่งานวจิัยออนไลนค์ลังงานวจิัย (SSRUIR) ร่วมกับ

สถาบันวจิัยและพัฒนาในการสบืค้นขอ้มลู และเป็นแหลง่ค้นควา้ขอ้มลูสนับสนุนการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการวจิัย (RIS) ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา โดยสถาบันวจิัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารงานวจิัยที่น าไปใชป้ระโยชน์

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ในเร่ืองการย่ืนขอทุนอุดหนุนการวจิัย การรายงานความกา้วหนา้ การเบิกจา่ยทุน

วจิัย การสง่งานวจิัยและการสรุปรายงาน รวมถงึการก ากับตดิตามสถานการณ์ด าเนนิงานการวจิัยของ

บุคลากรทุกท่าน โดยบุคลากรทุกท่านจะมกีารเขา้รหัสเพื่อความปลอดภัยในขอ้มลูสว่นบุคคล

4) วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ไดด้ าเนนิการร่วมเป็นเจา้ภาพจัดงานประชุมวชิาการระดับชาตแิละ

ระดับนานาชาต ิร่วมกับ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา คร้ังที่ 2 เร่ือง การ

บริหารจัดการดจิติลิคอนเทนท์ เพื่อการขับเคลือ่นธุรกจิ (2nd National and International Conference on 

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

 ระหวา่งวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 และวทิยาลัย

โลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ไดด้ าเนนิการโครงการประชุมวชิาการดา้นโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ระดับชาต ิ

เพื่อพัฒนานักศกึษา คร้ังที่ ๑ "The 1st Logistics and Supply Chain Mini Conference 2018" เมือ่วันที่ 31 

กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการและการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวจิัย 

ระดับชาตแิละระดับนานาชาตขิองอาจารย์และนักศกึษา

IQA2.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละ

ซัพพลายเชน คร้ังที่ 3/2560 วาระ ขออนุมตัจิัดตัง้สถาบันวจิัยธุรกจิซัพพลายเชน

IQA2.1-2-02 เอกสารระบบคลังขอ้มลูงานวจิัยออนไลน ์(SSRUIR)

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

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

International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The Management of Digital 

Content for Energizing Business Engine”

IQA2.1-2-05 รายงานผลการด าเนนิโครงการประชุมวชิาการดา้นโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

ระดับชาต ิเพื่อพัฒนานักศกึษา คร้ังที่ ๑ "The 1st Logistics and Supply Chain Mini Conference 

2018"
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ระดับ 

3

4

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน หลักฐาน

วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ไดส้นับสนุนให้อาจารย์ประจ าทุกท่านตอ้งด าเนนิการจัดท าผลงานวจิัย 

ทัง้นี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอีาจารย์ประจ าวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ไดรั้บพจิารณาทุนใน

การจัดท าผลงานวจิัย

จากการย่ืนขอ้เสนอโครงการวจิัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และไดรั้บการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบัน เป็นงบประมาณแผ่นดนิ จ านวน 1,514,170 บาท 

 และงบประมาณเงนิรายได ้จ านวน 787,150 บาท เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 2,301,320 บาท และไดรั้บการ

พจิารณาทุนจากแหลง่ภายนอกสถาบัน จ านวน 15,514,000 บาท รวมจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยทัง้

งบประมาณภายในและภายนอก เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 17,815,320 บาท

IQA2.1-3-01 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวจิัยประจ าปีงบประมาณ 2561 (แหลง่เงนิทุน

ภายในและภายนอก)

วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ไดส้นับสนุนงบประมาณในการสง่เสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวจิัย

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มกีารสง่เสริมให้อาจารย์และบุคลากรเขา้ร่วมการ

ประชุมวชิาการ และการน าเสนอผลงานทางวชิาการ ทัง้ในระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิจ านวน 86 ผลงาน 

ซ่ึงอาจารย์ไดรั้บทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ฝ่ายวจิัยและพัฒนาไดด้ าเนนิการจัดท าวารสารของวทิยาลัย เป็น

ระยะเวลา 3 ปี จ านวน 6 ฉบับ เร่ิมตัง้แต ่ปีพ.ศ. 2558 – ปีพ.ศ. 2560 เพื่อให้ตรงตามคุณสมบัตกิารย่ืน

พจิารณาคุณภาพวารสารเพื่อเขา้สูฐ่านขอ้มลู TCI จากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย โดยไดผ่้านการรับรอง

คุณภาพวารสารวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชนเขา้สูฐ่านขอ้มลู TCI ในกลุม่ที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เมือ่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ล าดับที่ 65  ISSN 2408-2740 จากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสาร

ไทย เพื่อเป็นแหลง่ขอ้มลูให้กับอาจารย์และนักศกึษาของวทิยาลัยไดส้ง่บทความ เพื่อตพีมิพแ์ละเผยแพร่

ผลงานบทความ ซ่ึงในปีการศกึษา 2560 มวีารสารจ านวน 1 เลม่ คือ

  - วารสารวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560   

  - วารสารวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มถิุนายน 2561

IQA2.1-4-01 ตารางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการหรือการตพีมิพใ์นวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

IQA2.1-4-02 หนังสอืจากศูนย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย เร่ือง การแจง้ผลการพจิารณาวารสาร

เพื่อเขา้สูฐ่านขอ้มลู TCI

IQA2.1-4-03 วารสารวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

2560

IQA2.1-4-04 วารสารวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มถิุนายน 

2561
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ระดบั ค าอธบิายผลการด าเนินงาน หลักฐาน

5 วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวจิัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติการด้านการวจิัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดังนี้ 

โครงการส่งเสริมการตีพิม์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ าในระดับชาติและ

นานาชาติ จ านวน 3 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนผลงานวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2561 มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรวทิยาลัยได้รับ

ความรู้ในการเขียนบทความวจิัย และบทความวชิาการ เพื่อการตีพิม์ในวารสาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 55 คน 

2) โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง จริยธรรมการวจิัย ระดับบัณฑิตศึกษา วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

เมื่อวนัที่ 1-2 ธันวาคม 2560 มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการเขียนบทความวจิัย และ

บทความวชิาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร 2. เพื่อเป็นช่องทางในการนาเสนอผลงานวจิัย/ตีพิมพ์วารสารของ

นักศึกษา 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวจิัยในมนุษญ ์ส าหรับการวจิัยทางสังคมศาสตร์ ให้แก่

IQA2.1-5-01 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนผลงานวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS

IQA2.1-5-02 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง จริยธรรมการวจิัย ระดับบัณฑิตศึกษา วทิยาลัยโล

จสิติกส์และซัพพลายเชน 

IQA2.1-5-03 อา้งองิ IQA2.1-2-04 เล่มการประชุมวชิาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2nd National and 

International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The Management of Digital Content for Energizing

 Business Engine”

IQA2.1-5-04 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมวชิาการด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ เพื่อพัฒนา

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

IQA2.1-5-05 รายงานผลการด าเนินโครงการฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย” (Routine to Research : 

R2R) ประจ าปงีบประมาณ  2561 

IQA2.1-5-06 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจ าป ี2561 

IQA2.1-5-07 สรุปกิจกรรมของการด าเนินโครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม

IQA2.1-5-08 อา้งองิ IQA2.1-4-03 วารสารวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ปทีี่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2560

IQA2.1-5-09 อา้งองิ IQA2.1-4-04 วารสารวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ปทีี่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2561
นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 คน 

3) โครงการประชุมการน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าป ี2561 ซ่ึงวทิยาลัยโลจสิติกส์ฯได้

ด าเนินการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติ ร่วมกับ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา ในชื่อ 2nd National and International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The 

Management of Digital Content for Energizing Business Engine” ระหวา่งวนัที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

4) โครงการประชุมวชิาการด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ

เพื่อพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ ๑ "The 1st Logistics and Supply Chain Mini Conference 2018" เมื่อวนัที่ 31 

กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย 

ระดับชาติและระดับนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 คน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัยเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 โครงการ คือ

1) โครงการฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย” (Routine to Research : R2R) ประจ าปงีบประมาณ  

2561 จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 13-14 มีนาคม 2561 มีวตัถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับการวจิัยเบื้องต้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวจิัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวจิัยและส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28

 คน 

โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าป ี2561 แก่

คณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจ เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อระวงัในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 

และพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 3. เพื่อสร้างผลงานวจิัยในรูปแบบ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ4. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวทิยาลัยได้ทราบแนวทางการจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน

 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม คือ 
 13-14 มีนาคม 2561 มีวตัถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวจิัยเบื้องต้น

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวจิัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการวจิัยและส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 คน 

โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือสนับสนุนการวจิัย และพัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัยเพื่อสร้างผลงานวจิัยที่มีคุณภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย จ านวน 42 กิจกรรม คือ

1) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวทิยาลัย

ทุกทา่นต้องจัดท าผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซ่ึงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าวทิยาลัย จ านวน 42 เร่ือง

กิจกรรมผลวจิัยและนวตักรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เปา้หมาย/กิจกรรมการ

จัดการความรู้การวจิัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการ/กิจกรรม

การวจิัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไข จ านวน 5 กิจกรรม

1) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวทิยาลัย

ด าเนินการพัฒนากิจกรรมผลวจิัยและนวตักรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์

ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าป ี2561 แก่คณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจ เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 มีวตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและข้อระวงัในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อ

ออนไลน์ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

3. เพื่อสร้างผลงานวจิัยในรูปแบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ4. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร

มหาวทิยาลัยได้ทราบแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน

 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ทางสถาบันวจิัยธุรกิจด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาระบบบริหาร

งานวจิัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับกองพัฒนาดิจทิัลอุตสาหกรรม 

2) กิจกรรมการบริการและส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปา้หมาย  ประจ าปงีบประมาณ 2561 ทาง

สถาบันวจิัยธุรกิจด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาระบบบริหาร

งานวจิัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 

3) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และ/หรือระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทยีม (Global 

Positioning System : GPS)”ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่

อุตสาหกรรม 4.0



 

 
  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
219 รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ   

 2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

 
 

 

ระดบั ค าอธบิายผลการด าเนินงาน หลักฐาน

5 วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายวจิัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติการด้านการวจิัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ดังนี้ 

โครงการส่งเสริมการตีพิม์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวจิัยประจ าในระดับชาติและ

นานาชาติ จ านวน 3 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนผลงานวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 7 มีนาคม 2561 มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรวทิยาลัยได้รับ

ความรู้ในการเขียนบทความวจิัย และบทความวชิาการ เพื่อการตีพิม์ในวารสาร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 55 คน 

2) โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง จริยธรรมการวจิัย ระดับบัณฑิตศึกษา วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

เมื่อวนัที่ 1-2 ธันวาคม 2560 มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการเขียนบทความวจิัย และ

บทความวชิาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร 2. เพื่อเป็นช่องทางในการนาเสนอผลงานวจิัย/ตีพิมพ์วารสารของ

นักศึกษา 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวจิัยในมนุษญ ์ส าหรับการวจิัยทางสังคมศาสตร์ ให้แก่

IQA2.1-5-01 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเขียนผลงานวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS

IQA2.1-5-02 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง จริยธรรมการวจิัย ระดับบัณฑิตศึกษา วทิยาลัยโล

จสิติกส์และซัพพลายเชน 

IQA2.1-5-03 อา้งองิ IQA2.1-2-04 เล่มการประชุมวชิาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2nd National and 

International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The Management of Digital Content for Energizing

 Business Engine”

IQA2.1-5-04 รายงานผลการด าเนินโครงการประชุมวชิาการด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ เพื่อพัฒนา

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

IQA2.1-5-05 รายงานผลการด าเนินโครงการฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย” (Routine to Research : 

R2R) ประจ าปงีบประมาณ  2561 

IQA2.1-5-06 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา ประจ าป ี2561 

IQA2.1-5-07 สรุปกิจกรรมของการด าเนินโครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม

IQA2.1-5-08 อา้งองิ IQA2.1-4-03 วารสารวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ปทีี่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2560

IQA2.1-5-09 อา้งองิ IQA2.1-4-04 วารสารวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ปทีี่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 

2561
นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 คน 

3) โครงการประชุมการน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติหรือนานาชาติ ประจ าป ี2561 ซ่ึงวทิยาลัยโลจสิติกส์ฯได้

ด าเนินการจัดงานประชุมวชิาการระดับชาติ ร่วมกับ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ

เจา้พระยา ในชื่อ 2nd National and International Conference on Management Science: NCMS 2018 “The 

Management of Digital Content for Energizing Business Engine” ระหวา่งวนัที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

4) โครงการประชุมวชิาการด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ

เพื่อพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ ๑ "The 1st Logistics and Supply Chain Mini Conference 2018" เมื่อวนัที่ 31 

กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวชิาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัย 

ระดับชาติและระดับนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 คน 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวจิัยเพื่อการพัฒนา จ านวน 1 โครงการ คือ

1) โครงการฝึกอบรม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย” (Routine to Research : R2R) ประจ าปงีบประมาณ  

2561 จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 13-14 มีนาคม 2561 มีวตัถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับการวจิัยเบื้องต้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวจิัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวจิัยและส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28

 คน 

โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าป ี2561 แก่

คณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจ เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อระวงัในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 

และพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 3. เพื่อสร้างผลงานวจิัยในรูปแบบ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ4. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวทิยาลัยได้ทราบแนวทางการจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน

 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม คือ 
 13-14 มีนาคม 2561 มีวตัถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวจิัยเบื้องต้น

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวจิัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการวจิัยและส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 คน 

โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จ านวน 1 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือสนับสนุนการวจิัย และพัฒนาระบบการ

บริหารงานวจิัยเพื่อสร้างผลงานวจิัยที่มีคุณภาพ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวจิัย จ านวน 42 กิจกรรม คือ

1) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวทิยาลัย

ทุกทา่นต้องจัดท าผลงานวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซ่ึงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีผลงานวจิัยของอาจารย์ประจ าวทิยาลัย จ านวน 42 เร่ือง

กิจกรรมผลวจิัยและนวตักรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เปา้หมาย/กิจกรรมการ

จัดการความรู้การวจิัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวชิาการ/กิจกรรม

การวจิัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไข จ านวน 5 กิจกรรม

1) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าวทิยาลัย

ด าเนินการพัฒนากิจกรรมผลวจิัยและนวตักรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์

ทรัพย์สินทางปัญญา ประจ าป ี2561 แก่คณาจารย์ผู้ที่มีความสนใจ เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 มีวตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและข้อระวงัในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อ

ออนไลน์ 2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

3. เพื่อสร้างผลงานวจิัยในรูปแบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และ4. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร

มหาวทิยาลัยได้ทราบแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน

 โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวจิัย โดยอาศัยเครือข่าย จ านวน 4 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจ าปงีบประมาณ 2561 

ทางสถาบันวจิัยธุรกิจด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาระบบบริหาร

งานวจิัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับกองพัฒนาดิจทิัลอุตสาหกรรม 

2) กิจกรรมการบริการและส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปา้หมาย  ประจ าปงีบประมาณ 2561 ทาง

สถาบันวจิัยธุรกิจด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดหาทุนสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาระบบบริหาร

งานวจิัยที่มีคุณภาพ โดยร่วมมือกับกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 

3) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

ขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และ/หรือระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทยีม (Global 

Positioning System : GPS)”ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่

อุตสาหกรรม 4.0

ตัวชีวั้ด 2.7.1 ผลการด าเนนิงาน ประจ าเดือนกันยายน /รอบ 12 เดือน

เปา้หมาย : มหาวิทยาลยั 6 วารสาร

 TCI  กลุ่ม1  TCI  กลุ่ม2

1 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 P วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 1 5.0000 P

ผล

ด าเนนิงาน
คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

จ านวนวารสารท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ

                            หน่วยงาน  จ านวน 1 วารสาร

หน่วยงาน เป้าหมาย ชื่อวารสารท่ีไดร้ับการยอมรับในฐาน TCI วันท่ีไดร้ับการยอมรับ
กลุ่ม

หน่วยงานเจ้าของวารสาร

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
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2.8 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการบรกิารวชิาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม 

   2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวชิาการแกส่ังคมตามเกณฑม์าตรฐานอดุมศึกษาที่ก าหนด 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผลด าเนินงาน คะแนน

5 P P P P P 5 5.0000

ตัวชี้วัด 2.8.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีก าหนด

เป้าหมาย : 5 

หน่วยงาน

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน

ระดบั 

1

2

3

ค าอธบิายผลการด าเนินงาน หลักฐาน

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน น าผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5

 พื้นที่รับผิดชอบของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ 2561 จาก

สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นข้อมูลในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ ประจ าป ี2561 งบประมาณ

รายได้และงบแผ่นดิน เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนสังคม โดยก าหนดตัวชี้วดัความส าเร็จและค่าเปา้หมายของแผนปฏิบัติด้านการ

บริการวชิาการ ดังนี้

1. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั ค่าเปา้หมายร้อยละ ≥ 70

2. ร้อยละของโครงการบริการวชิาการที่น าองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการ

วชิาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวจิัย ค่าเปา้หมายร้อยละ ≥ 70

พร้อมทัง้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยโลจสิติกส์และ

ซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2560 

และเสนออธิการบดีอนุมัติแผนปฏิบัติด้านการบริการวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 เมื่อ

วนัที่ 28 กันยายน 2560

IQA3.1-1-01 ผลส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวจิัยและ

พัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

IQA3.1-1-02 เล่มแผนปฏิบัติด้านการบริการวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2561

IQA3.1-1-03 รายงานการประชุมอ านวยการวทิยาลัย คร้ังที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 26 

กันยายน 2560

IQA3.1-1-04 บันทกึข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จากทา่นอธิการบดีเมื่อ

วนัที่ 28 กันยายน 2560

ฝ่ายงานวจิัยและพัฒนา วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ด าเนินจัดท าแผนการใช้

ประโยชน์จากการบริการวชิาการ โดยผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

และได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี และด าเนินโครงการบริการวชิาการตามแผนที่ก าหนด 

เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชุน หรือสังคม จ านวน 50 โครงการ ตามแหล่งพื้นที่

ที่ก าหนด  

รวมทัง้ทุกโครงการได้มีการน าองค์ความรู้ในการบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

IQA3.1-2-01 อา้งองิ IQA3.1-1-02 เล่มแผนปฏิบัติด้านการบริการวชิาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561

IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 50 โครงการ

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีการด าเนินโครงการบริการวชิาการแก่สังคม ตาม

ความต้องการของชุมชน จ านวน 50 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นโครงการบริการวชิาการ

แบบให้เปล่า  

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนได้ด าเนินการเพิ่มองค์ความรู้

 ในศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจสิติกส์ เร่ือง การบริหารจัดการเคลื่อนย้านอุปกรณ์

ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์คลิฟท์) เมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2561 โดยมีสถานประกอบการและ

บริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวดันครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อ

เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอุสาหกรรมได้เรียนรู้ด้านโลจสิติกส์เบื้องต้น

รวมทัง้ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนยังมีแหล่งเรียนรู้ โดยเปดิศูนย์การเรียนรู้

ปฏิบัติการด้านโลจสิติกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจสิติกส์ ซ่ึงมี

หน่วยงานภายนอกได้เข้ามาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจสิติกส์ 

เช่น 

1) คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2) มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

3) วทิยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย (AMCOL) จ.ชลบุรี

4) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่

5) มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6) มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

7) วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวดัชลบุรี

8) สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFFA) 

และ9) มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

IQA3.1-3-01 อา้งองิ IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนินโครงการบริการวชิาการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 50 โครงการ

IQA3.1-3-02 สรุปหน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้

ห้องปฏิบัติการด้านโลจสิติกส์

IQA3.1-3-03 เอกสารหนังสือราชการภายนอก และหนังสือภายนอก เร่ือ ขอความ

อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน จากหน่วยงานภายนอก
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ฝ่ายงานวจิัยและพัฒนา วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ด าเนนิจัดท าแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการ

วชิาการ โดยผ่านการพจิารณาตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและไดรั้บการอนุมตัจิากอธิการบด ีและ

ด าเนนิโครงการบริการวชิาการตามแผนที่ก าหนด เพื่อให้เกดิผลตอ่การพัฒนานักศกึษา ชุมชุน หรือสังคม 

จ านวน 50 โครงการ ตามแหลง่พื้นที่ที่ก าหนด  

รวมทัง้ทุกโครงการไดม้กีารน าองค์ความรู้ในการบริการวชิาการไปใชป้ระโยชนต์อ่สังคม

IQA3.1-2-01 อ้างอิง IQA3.1-1-02 เลม่แผนปฏบิัตดิา้นการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2561

IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน 50 โครงการ

วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน มกีารด าเนนิโครงการบริการวชิาการแกส่ังคม ตามความตอ้งการของ

ชุมชน จ านวน 50 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นโครงการบริการวชิาการแบบให้เปลา่  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชนไดด้ าเนนิการเพิ่มองค์ความรู้ ในศูนย์การ

เรียนรู้ปฏบิัตกิารดา้นโลจสิตกิส ์เร่ือง การบริหารจัดการเคลือ่นย้านอุปกรณ์ภายในคลังสนิค้า (รถฟอร์คลฟิท)์ 

เมือ่วันที่ 26 มกราคม 2561 โดยมสีถานประกอบการและบริษัทที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเขา้ร่วม

กจิกรรมการขยายศูนย์การเรียนรู้สูชุ่มชน เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุม่อุสาหกรรมไดเ้รียนรู้ดา้นโลจิ

สตกิสเ์บื้องตน้

รวมทัง้ วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชนยังมแีหลง่เรียนรู้ โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้ปฏบิัตกิารดา้นโลจสิตกิส ์

เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศกึษา และบุคคลทั่วไป เขา้มาศกึษาเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนา

มาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจสิตกิส ์ซ่ึงมหีนว่ยงานภายนอกไดเ้ขา้มาขอศกึษาดูงานเกีย่วกับศูนย์การเรียนรู้

ปฏบิัตกิารดา้นโลจสิตกิส ์เชน่ 

1) คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

2) มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

3) วทิยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชยี (AMCOL) จ.ชลบุรี

4) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่

5) มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6) มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

7) วทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกจิ จังหวัดชลบุรี

8) สมาคมตัวแทนขนสง่สนิค้าทางอากาศไทย (TAFFA) 

และ9) มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา

IQA3.1-3-01 อ้างอิง IQA3.1-2-02 รายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวชิาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 50 โครงการ

IQA3.1-3-02 สรุปหนว่ยงานภายนอกที่เขา้ศกึษาดูงาน แหลง่เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏบิัตกิาร

ดา้นโลจสิตกิส์

IQA3.1-3-03 เอกสารหนังสอืราชการภายนอก และหนังสอืภายนอก เร่ือ ขอความอนุเคราะห์เขา้

ศกึษาดูงาน จากหนว่ยงานภายนอก
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4 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน มกีารด าเนนิการสรุปรายงานผลการประเมนิความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวชิาการ

แกส่ังคม ซ่ึงมผีลการประเมนิดังนี้

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏบิัตดิา้นการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยมผีลการ

ประเมนิดังนี้

   - ร้อยละของผู้รับบริการไดรั้บประโยชนต์ามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ หรือน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจ าวัน ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ≥ 70 ผลการด าเนนิงานร้อยละ 100

   - ร้อยละของโครงการบริการวชิาการที่น าองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ

การวจิัย ค่าเป้าหมายร้อยละ ≥ 70 ผลการด าเนนิงานร้อยละ 100

2) โครงการบริการวชิาการ จ านวน 50 โครงการ มผีลการด าเนนิโครงการบรรลุตามตัวชี้วัดทุกโครงการ

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ด าเนนิการน าผลการประเมนิความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการ

วชิาการแกส่ังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดอืน ตอ่ที่คณะกรรมการบริหารงานวทิยาลัย คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561

 และ รอบ 9 เดอืน ตอ่คณะกรรมการบริหารงานวทิยาลัย คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 20 มถิุนายน 2561

IQA3.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวทิยาลัย คร้ังที่ 2/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการ

บริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดอืน

IQA3.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวทิยาลัย คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 20 มถิุนายน 2561 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารดา้นการ

บริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดอืน

IQA3.1-4-03 สรุปผลการด าเนนิงานแผนปฏบิัตดิา้นการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561

5 วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน โดยฝ่ายวจิัยและพัฒนามกีารด าเนนิการตดิตามผลการจัดโครงการบริการวชิาการแกส่ังคม ให้มกีาร

ด าเนนิจัดโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้ครบทัง้หมดจ านวน 50 โครงการ 

โดยฝ่ายวจิัยและพัฒนาไดว้เิคราะห์ผลประเมนิความสาเร็จตามตามตัวชี้วัดของแผนปฏบิัตกิารดา้นบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 พบวา่ 1. ร้อยละของผู้รับบริการไดรั้บประโยชนต์ามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ หรือน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจ าวัน และ

ร้อยละของโครงการบริการวชิาการที่น าองค์ความรู้ และ2. ประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการ

วจิัย วทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชนมผีลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

จากการน าผลการประเมนิความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวชิาการแกส่ังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดอืน 

เขา้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานของวทิยาลัย คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 20 มถิุนายน 2561 โดยที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ และเพื่อให้ผู้รับบริการ

หรือชุมชนไดรั้บประโยชนส์อดคลอ้งกับนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและความตอ้งการของชุมชน ฝ่ายวจิัยและพัฒนาไดก้ าหนดแนว

ทางการด าเนนิงาน ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของมหาวทิยาลัยจะมุง่เนน้กจิกรรม/โครงการเกีย่วกับการด าเนนิงานที่อยู่

ภายใตค้วามร่วมมอืของชุมชนหรือหนว่ยงานภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยผู้รับบริการไดรั้บประโยชนต์ามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธิการหรือน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นชวีติจริง และการก าหนดโครงการบริการวชิาการตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อ

พัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซ่ึงจะมกีารก าหนดกจิกรรม/โครงการที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่  

- โครงการที่ 1 โครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์ เพื่อแกป้ัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิน่

- โครงการที่ 2 โครงการสง่เสริม ความรักสามคัคี ความมรีะเบียบวนิัยเขา้ใจสทิธิ หนา้ที่ของตนเองและผู้อื่น

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาครู

- โครงการที่ 3 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ดา้นการอ่านและเขยีนและการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศกึษา

- โครงการที่ 4 โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศกึษาให้ “ออกตัว” (Start-up) เป็นเจา้ของกจิการ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

- โครงการที่ 5 โครงการสร้างเครือขา่ยชุมชนร่วมกับประชารัฐ

IQA3.1-5-01 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยดา้นการวจิัยและบริการวชิาการ คร้ังที่ 4/2561 วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561

IQA3.1-5-02 บันทึกขอ้ความวทิยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 1205 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ขอน าสง่ร่างแบบเสนอขออนุมตัโิครงการบริการ

วชิาการตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ประจ าปีงบประมาณ 2562
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2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสรา้งสรรคง์านวิจยั นวตักรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ    

 2.9.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิยัที่มีผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน สนบัสนนุให้อาจารย์ประจ าวทิยาลยัเขา้ไปมสีว่นร่วมในการด าเนนิการโครงการบริการวชิาการแกส่งัคม

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทาของสถาบนั โดยมอีาจารย์ประจ าของวทิยาลยั จ านวน 4 คน เขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการ ในโครงการ

พฒันาองค์ความรู้ใหมใ่นแหลง่เรียนรู้ วจิัย บริการวชิาการแกส่งัคมเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่ ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายบริการ

วชิาการ สถาบนัวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา

IQA3.1-6-01 รายงานผลการด าเนนิโครงการบริการวชิาการ (แหลง่เรียนรู้) โครงการพฒันาองค์ความรู้ใหมใ่นแหลง่เรียนรู้ วจิัย บริการวชิาการแกส่งัคมเพือ่

ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

จ านวนงานอาจารย์

ประจ าท่ีมีผลงานวิจัย 

(2)

จ านวนอาจารย์ประจ า

ท้ังหมด

(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

(3)

คดิเป็นร้อยละ

(4) =(2)/(3)*100
คะแนนตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

48 55 87.27 5.0000 P

ตัวชี้วัด 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

เป้าหมาย :  ร้อยละ ≥ 80.00

หน่วยงาน

13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิน่ 

3.1 เครอืข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพนัธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลยั  

   3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายทีม่ีผลผลติที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั 

 

 3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายทีม่ีผลผลติที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั (รายละเอียด) 

 

 

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

ศิษย์เก่า ชุมชน
สมาคม

วิชาชีพ

ผู้ประกอบ

การ

มหาวิทยาลั

ยต่าง

ประเทศ

จ านวนเครือข่ายย่อยที่มีผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ฯ

1 1 3 6 1 5 100 5.0000 บรรลุ

จ านวนเครือข่ายย่อยทัง้หมด 1 1 3 6 1

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ตัวชี้วัด  3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมผีลผลติท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5 ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เป้าหมาย : 100.00

หน่วยงาน เป้าหมาย รายการข้อมูล

ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีให้ผลผลติท่ีมปีระโยชน์ จ านวนกลุ่มเครือข่ายท่ีมรี้อยละ

ผลผลติท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  80 ขึ้นไป

จ านวนกลุ่มเครือข่าย

ท้ังหมด
คดิเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100 คะแนนท่ีได้

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 100.00 5

1) 
ศิษ

ย์เ
ก่า

2)
ชุม

ชน

3)
สม

าค
มว

ิชา
ชพี

4)
 ผู้
ปร

ะก
อบ

กา
ร

5)
 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
ต่า

งป
ระ
เท
ศ

ตอ่เนือ่ง

(มกีารจัด

กจิกรรม

ร่วมกนัทกุปี)

ไม่ต่อเนือ่ง ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3

1 เครือขา่ยศษิย์เกา่ ✓ ✓ คณะกรรมการศษิย์เกา่

วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายาเชน

จัดกจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหวา่ง

ศษิย์เกา่และนกัศกึษาปจัจุบนั

จัดกจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหวา่ง

ศษิย์เกา่และนกัศกึษาปจัจุบนั

ม.ค.-61 P

2 เครือขา่ยชมุชน ✓ ✓ ต าบลศรีกะอาง อ าเภอบา้น

นา จังหวดันครนายก

จัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าเพือ่ชมุชน จัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าเพือ่ชมุชน ม.ค.-61 P

ล าดบั ชือ่เครอืขา่ยย่อยท้ังหมด กลุ่มเครอืขา่ย ความต่อเนือ่งของการ หนว่ยงานเจ้าของเครอืขา่ย ระดบัการมีสว่นรว่ม

เครือขา่ยตอ่เนือ่ง จัดกจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหวา่งศษิย์เกา่และ

นกัศกึษาปจัจุบนั

วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชนได้

ด าเนนิการจัดกจิกรรมโครงการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศษิย์เกา่และศษิย์

ปจัจุบนัและชมุชน เพือ่เปน็การเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ด ีโดยการจัดกจิกรรมการ

สร้างฝายชะลอน้ า

เครือขา่ยตอ่เนือ่ง จัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าเพือ่ชมุชน วทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชนได้

ด าเนนิการจัดกจิกรรมโครงการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งศษิย์เกา่และศษิย์

ปจัจุบนัและชมุชน เพือ่เปน็การเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ที่ด ีโดยการจัดกจิกรรมการ

สร้างฝายชะลอน้ า

ระยะเวลาของการเปน็

เครอืขา่ยรว่มกัน

รายละเอียดขอ้ตกลงการเปน็เครอืขา่ย

รว่มกัน /หรอืรายละเอียดท่ีจะด าเนนิการ

รว่มกัน

รายละเอียดขอ้ตกลงการเปน็เครอืขา่ย

รว่มกัน ในปงีบประมาณ พ .ศ. 2561

รายละเอียดของการด าเนนิงานตามรายละเอียด

ขอ้ตกลงการเปน็เครอืขา่ยรว่มกัน ในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ท่ีด าเนนิการ รายละเอีดของผลผลติท่ีเปน็ประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (รายละเอยีด) (ตอ่) 
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(มกีาร

จัด

กจิกรรม

ร่วมกนั

ทกุป)ี

ไม่

ต่อเนื่อง

ระดบั

 1

ระดบั

 2

ระดบั

 3

1 เครือขา่ยศิษย์เกา่ ✓ ✓ คณะกรรมการ

ศิษย์เกา่

วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลายาเชน

จัดกจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่าง

ศิษย์เกา่และนักศึกษาปจัจุบนั

จัดกจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่าง

ศิษย์เกา่และนักศึกษาปจัจุบนั

Jan-61 P

2 เครือขา่ยชุมชน ✓ ✓ ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบา้นนา 

จังหวัดนครนายก

จัดกจิกรรมการสร้างฝาย

ชะลอน้ าเพื่อชุมชน

จัดกจิกรรมการสร้างฝาย

ชะลอน้ าเพื่อชุมชน

Jan-61 P

3 เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี ✓ ✓ กรมพัฒนาฝีมอื

แรงงาน

 -ส่งเสริมสนับสนุนการ

ฝึกอบรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธก์บัสถาน

ประกอบการณ์

 -ส่งเสริมสนับสนุนการ

ฝึกอบรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธก์บัสถาน

ประกอบการณ์

30 ธ.ค. 2560

 - 30 ธ.ค. 

2562

P

4 เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี ✓ ✓ สมาคมผู้รับ

จัดการขนส่ง

สินค้าระหว่าง

ประเทศ (TIFFA)

 พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย 

การพัฒนาบคุลากร สหกจิ

ศึกษาและวิชาชพี

 พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย 

การพัฒนาบคุลากร สหกจิ

ศึกษาและวิชาชพี

28 ส.ค. 

2560- 27 

ส.ค. 2566

P

5 เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี ✓ ✓ สมาคมโลจิ

สติกส์และการผลิต

 - พัฒนาบคุลากรให้มอีงค์

ความรู้และเพิ่มศักยภาพ

และประสิทธภิาพในการ

ท างาน ทัง้ในเชงิวิชาการ

และการปฏบิตัิเพื่อให้ทนัต่อ

ความต้องการ การพัฒนา

องค์กร

 - พัฒนาบคุลากรให้มอีงค์

ความรู้และเพิ่มศักยภาพ

และประสิทธภิาพในการ

ท างาน ทัง้ในเชงิวิชาการ

และการปฏบิตัิเพื่อให้ทนัต่อ

ความต้องการ การพัฒนา

องค์กร

2555 - 2561 P

6 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี

พาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากัด

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 2561 - 2566 P

7 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ากัด (มหาชน)

 -จัดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

-จัดผู้ทรงคุณวฒุเิพื่อเป็นวทิยากรพิเศษ

-ปฏิบัติงานร่วมกัน

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

 -จัดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

-จัดผู้ทรงคุณวฒุเิพื่อเป็นวทิยากรพิเศษ

-ปฏิบัติงานร่วมกัน

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

2558 - 2564 P

8 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท ขนส่ง จ ากัด  -พัฒนาบุคลากรประจ าการให้มี

ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน ด้านการจัดการการ

ขนส่ง

 -พัฒนาบุคลากรประจ าการให้มี

ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน ด้านการจัดการการ

ขนส่ง

2560 - 2566 P

9 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท ลอกซ์เลย์ ซิมู

เลชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 

และ บริษัท แมพพ้อยท ์

เอเชีย (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

 -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับ

นักศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุเิป็นวทิยากรหรือ

อาจารย์พิเศษ

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง

 -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับ

นักศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุเิป็นวทิยากรหรือ

อาจารย์พิเศษ

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง

17 ม.ค. 2561 - 16 

ม.ค. 2564

P

10 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

 -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวจิัย การ

อบรม 

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ

 -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวจิัย การ

อบรม 

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ

2560-2568 P

11 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ วทิยาลัยเทคโนโลยี

อักษรพัทยา

 - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการ

-ให้พื้นที่ในการจัดการศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุแิละอาจารย์พิเศษ

-ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา

-ปฏิบัติการด้าน โครงการ การวจิัย 

การจัดอบรมและบริการวชิาการ

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง

 - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการ

-ให้พื้นที่ในการจัดการศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุแิละอาจารย์พิเศษ

-ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา

-ปฏิบัติการด้าน โครงการ การวจิัย 

การจัดอบรมและบริการวชิาการ

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง

2560-2568 P

12 เครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ ✓ ✓ Myanmar Maritime 

University, Republic of 

The Union of Myanmar 

 - หารือรายวชิาเพื่อแลกเปลี่ยน 

อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง 2 มหาวทิยาลัย

 คือ การจัดการโลจสิติกส์, การขนส่ง

 และ ศุลกากร 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ 

เพื่อร่วมสอนในช่วงซัมเมอร์

 - หารือรายวชิาเพื่อแลกเปลี่ยน 

อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง 2 มหาวทิยาลัย

 คือ การจัดการโลจสิติกส์, การขนส่ง

 และ ศุลกากร 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ 

เพื่อร่วมสอนในช่วงซัมเมอร์

2560-2565 P

ล าดบั ชื่อเครอืข่ายย่อยท้ังหมด กลุ่มเครอืข่าย ความต่อเนื่อง หน่วยงาน

เจ้าของเครอืข่าย

ระดบัการมีสว่นร่วม

เครือขา่ย

ต่อเนื่อง

จัดกจิกรรมสร้างความสัมพันธท์ี่ดี

ระหว่างศิษย์เกา่และนักศึกษาปจัจุบนั

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ด าเนินการจัด

กจิกรรมโครงการสร้าง

ความสัมพันธร์ะหว่างศิษย์

เกา่และศิษย์ปจัจุบนัและ

ชุมชน เพื่อเปน็การเครือขา่ย

ต่อเนื่อง

จัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน้ า

เพื่อชุมชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ด าเนินการจัด

กจิกรรมโครงการสร้าง

ความสัมพันธร์ะหว่างศิษย์

เกา่และศิษย์ปจัจุบนัและ

ระยะเวลา

ของการเปน็

เครอืข่าย

ร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการ

เปน็เครอืข่ายร่วมกัน /

หรอืรายละเอียดท่ีจะ

ด าเนนิการร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการ

เปน็เครอืข่ายร่วมกัน ใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดของการด าเนนิงาน

ตามรายละเอียดข้อตกลงการเปน็

เครอืข่ายร่วมกัน ในปงีบประมาณ

 พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ท่ี

ด าเนนิการ

รายละเอีดของผลผลติท่ี

เปน็ประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั

2 ปี  -ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธก์บัสถานประกอบ

การณ์

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนา

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ได้

รับรองคุณภาพ วิทยาลัยโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน

เปน็ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงาน เปน็
6 ปี  พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนา

บคุลากร สหกจิศึกษาและวิชาชพี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ร่วมกบัสมาคม

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (TIFFA) 

จัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรบริหารธรุกจิ
6 ปี  - พัฒนาบคุลากรให้มอีงค์ความรู้

และเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพ

ในการท างาน ทัง้ในเชงิวิชาการและ

การปฏบิตัิเพื่อให้ทนัต่อความต้องการ

 การพัฒนาองค์กร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ร่วมกบั

สมาคมโลจิสติกส์และการ

ผลิต ในการพัฒนาสายงาน

ด้านโลจิสติกส์

5 ปี  -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนได้

ร่วมกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์

ทเมนท ์สโตร์ จ ากัด  จัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

 ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์ 

จ ากัด และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 สามารถเข้าท างานกับห้างเซ็นทรัล ดี

พาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากัด เมื่อส าเร็จ

การศึกษา6 ปี  -จัดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

-จัดผู้ทรงคุณวฒุเิพื่อเป็นวทิยากรพิเศษ

-ปฏิบัติงานร่วมกัน

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนได้

ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด (มหาชน)  จัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

 และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

สามารถเข้าท างานกับบริษัท โฮม โปร

ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อ

ส าเร็จการศึกษา

6 ปี  -พัฒนาบุคลากรประจ าการให้มีความรู้

ความสามารถ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ด้านการ

จัดการการขนส่ง

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ ากัด ในการ

พัฒนาบุคลากร ในสายงานด้านการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ด้านการจัดการการขนส่ง เพื่อเพิ่มขี

ความสามารถในการท างานตลอดจน

การแก้ปัญหาในงาน

3 ปี  -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับนักศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุเิป็นวทิยากรหรืออาจารย์พิเศษ

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ร่วมกับ บริษัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท แมพ

พ้อยท ์เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) พัฒนาบุคลากร  ในสายงาน

ด้านการจัดการโลจสิติกส์ โดยการจัด

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง 

ในโครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ด้าน

การบริหารจัดการเคลื่อย้ายอุปกรณ์

ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์คลิฟท์)

8 ปี  -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวจิัย การอบรม 

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ร่วมกับ คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ใน

พัฒนาจัดการเรียนการสอน การวจิัย 

และการบริการ จะด าเนินงานการ

พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์

8 ปี   - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ

-ให้พื้นที่ในการจัดการศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุแิละอาจารย์พิเศษ

-ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา

-ปฏิบัติการด้าน โครงการ การวจิัย การจัดอบรม

และบริการวชิาการ

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร

 บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์

 รวมทัง้ การด าเนินกิจกรรมตามพันธ

กิจด้านการวจิัย และจัดอบรมการ

บริการวชิาการในเขตพื้นที่บริเวณ 

จังหวดัชลบุรี
5 ปี  - หารือรายวชิาเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอน

ระหวา่ง 2 มหาวทิยาลัย คือ การจัดการโลจสิติกส์,

 การขนส่ง และ ศุลกากร 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ เพื่อร่วมสอน

ในช่วงซัมเมอร์

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

เข้าร่วมเพื่อด าเนินการหารือรายวชิา

เพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง

 2 มหาวทิยาลัย คือ การจัดการโลจิ

สติกส์, การขนส่ง และ ศุลกากร
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3.1.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตที่เปน็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (รายละเอยีด) (ตอ่) 

 

1) 
ศิษ

ย์เ
กา่

2)ช
ุมช

น

3)
สม

าค
มว

ิชา
ชพี

4) 
ผู้ป

ระ
กอ

บก
าร

5)
 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
ต่า

งป
ระ

เท
ศ ต่อเนื่อง

(มกีาร

จัด

กจิกรรม

ร่วมกนั

ทกุป)ี

ไม่

ต่อเนื่อง

ระดบั

 1

ระดบั

 2

ระดบั

 3

1 เครือขา่ยศิษย์เกา่ ✓ ✓ คณะกรรมการ

ศิษย์เกา่

วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลายาเชน

จัดกจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่าง

ศิษย์เกา่และนักศึกษาปจัจุบนั

จัดกจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่าง

ศิษย์เกา่และนักศึกษาปจัจุบนั

Jan-61 P

2 เครือขา่ยชุมชน ✓ ✓ ต าบลศรีกะอาง 

อ าเภอบา้นนา 

จังหวัดนครนายก

จัดกจิกรรมการสร้างฝาย

ชะลอน้ าเพื่อชุมชน

จัดกจิกรรมการสร้างฝาย

ชะลอน้ าเพื่อชุมชน

Jan-61 P

3 เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี ✓ ✓ กรมพัฒนาฝีมอื

แรงงาน

 -ส่งเสริมสนับสนุนการ

ฝึกอบรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธก์บัสถาน

ประกอบการณ์

 -ส่งเสริมสนับสนุนการ

ฝึกอบรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธก์บัสถาน

ประกอบการณ์

30 ธ.ค. 2560

 - 30 ธ.ค. 

2562

P

4 เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี ✓ ✓ สมาคมผู้รับ

จัดการขนส่ง

สินค้าระหว่าง

ประเทศ (TIFFA)

 พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย 

การพัฒนาบคุลากร สหกจิ

ศึกษาและวิชาชพี

 พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย 

การพัฒนาบคุลากร สหกจิ

ศึกษาและวิชาชพี

28 ส.ค. 

2560- 27 

ส.ค. 2566

P

5 เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี ✓ ✓ สมาคมโลจิ

สติกส์และการผลิต

 - พัฒนาบคุลากรให้มอีงค์

ความรู้และเพิ่มศักยภาพ

และประสิทธภิาพในการ

ท างาน ทัง้ในเชงิวิชาการ

และการปฏบิตัิเพื่อให้ทนัต่อ

ความต้องการ การพัฒนา

องค์กร

 - พัฒนาบคุลากรให้มอีงค์

ความรู้และเพิ่มศักยภาพ

และประสิทธภิาพในการ

ท างาน ทัง้ในเชงิวิชาการ

และการปฏบิตัิเพื่อให้ทนัต่อ

ความต้องการ การพัฒนา

องค์กร

2555 - 2561 P

6 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี

พาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากัด

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา  -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 2561 - 2566 P

7 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น

เตอร์ จ ากัด (มหาชน)

 -จัดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

-จัดผู้ทรงคุณวฒุเิพื่อเป็นวทิยากรพิเศษ

-ปฏิบัติงานร่วมกัน

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

 -จัดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

-จัดผู้ทรงคุณวฒุเิพื่อเป็นวทิยากรพิเศษ

-ปฏิบัติงานร่วมกัน

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

2558 - 2564 P

8 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท ขนส่ง จ ากัด  -พัฒนาบุคลากรประจ าการให้มี

ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน ด้านการจัดการการ

ขนส่ง

 -พัฒนาบุคลากรประจ าการให้มี

ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการจัดการโลจสิติกส์

และซัพพลายเชน ด้านการจัดการการ

ขนส่ง

2560 - 2566 P

9 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ บริษัท ลอกซ์เลย์ ซิมู

เลชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 

และ บริษัท แมพพ้อยท ์

เอเชีย (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน)

 -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับ

นักศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุเิป็นวทิยากรหรือ

อาจารย์พิเศษ

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง

 -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับ

นักศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุเิป็นวทิยากรหรือ

อาจารย์พิเศษ

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง

17 ม.ค. 2561 - 16 

ม.ค. 2564

P

10 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครปฐม

 -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวจิัย การ

อบรม 

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ

 -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวจิัย การ

อบรม 

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ

2560-2568 P

11 เครือข่ายผู้ประกอบการ ✓ ✓ วทิยาลัยเทคโนโลยี

อักษรพัทยา

 - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการ

-ให้พื้นที่ในการจัดการศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุแิละอาจารย์พิเศษ

-ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา

-ปฏิบัติการด้าน โครงการ การวจิัย 

การจัดอบรมและบริการวชิาการ

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง

 - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการ

-ให้พื้นที่ในการจัดการศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุแิละอาจารย์พิเศษ

-ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา

-ปฏิบัติการด้าน โครงการ การวจิัย 

การจัดอบรมและบริการวชิาการ

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง

2560-2568 P

12 เครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ ✓ ✓ Myanmar Maritime 

University, Republic of 

The Union of Myanmar 

 - หารือรายวชิาเพื่อแลกเปลี่ยน 

อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง 2 มหาวทิยาลัย

 คือ การจัดการโลจสิติกส์, การขนส่ง

 และ ศุลกากร 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ 

เพื่อร่วมสอนในช่วงซัมเมอร์

 - หารือรายวชิาเพื่อแลกเปลี่ยน 

อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง 2 มหาวทิยาลัย

 คือ การจัดการโลจสิติกส์, การขนส่ง

 และ ศุลกากร 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ 

เพื่อร่วมสอนในช่วงซัมเมอร์

2560-2565 P

ล าดบั ชื่อเครอืข่ายย่อยท้ังหมด กลุ่มเครอืข่าย ความต่อเนื่อง หน่วยงาน

เจ้าของเครอืข่าย

ระดบัการมีสว่นร่วม

เครือขา่ย

ต่อเนื่อง

จัดกจิกรรมสร้างความสัมพันธท์ี่ดี

ระหว่างศิษย์เกา่และนักศึกษาปจัจุบนั

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ด าเนินการจัด

กจิกรรมโครงการสร้าง

ความสัมพันธร์ะหว่างศิษย์

เกา่และศิษย์ปจัจุบนัและ

ชุมชน เพื่อเปน็การเครือขา่ย

ต่อเนื่อง

จัดกจิกรรมการสร้างฝายชะลอน้ า

เพื่อชุมชน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ด าเนินการจัด

กจิกรรมโครงการสร้าง

ความสัมพันธร์ะหว่างศิษย์

เกา่และศิษย์ปจัจุบนัและ

ระยะเวลา

ของการเปน็

เครอืข่าย

ร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการ

เปน็เครอืข่ายร่วมกัน /

หรอืรายละเอียดท่ีจะ

ด าเนนิการร่วมกัน

รายละเอียดข้อตกลงการ

เปน็เครอืข่ายร่วมกัน ใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียดของการด าเนนิงาน

ตามรายละเอียดข้อตกลงการเปน็

เครอืข่ายร่วมกัน ในปงีบประมาณ

 พ.ศ. 2561

ว/ด/ป ท่ี

ด าเนนิการ

รายละเอีดของผลผลติท่ี

เปน็ประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลยั

2 ปี  -ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาสัมพันธก์บัสถานประกอบ

การณ์

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนา

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน ได้

รับรองคุณภาพ วิทยาลัยโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน

เปน็ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงาน เปน็
6 ปี  พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนา

บคุลากร สหกจิศึกษาและวิชาชพี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ร่วมกบัสมาคม

ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (TIFFA) 

จัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรบริหารธรุกจิ
6 ปี  - พัฒนาบคุลากรให้มอีงค์ความรู้

และเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพ

ในการท างาน ทัง้ในเชงิวิชาการและ

การปฏบิตัิเพื่อให้ทนัต่อความต้องการ

 การพัฒนาองค์กร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนได้ร่วมกบั

สมาคมโลจิสติกส์และการ

ผลิต ในการพัฒนาสายงาน

ด้านโลจิสติกส์

5 ปี  -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนได้

ร่วมกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์

ทเมนท ์สโตร์ จ ากัด  จัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

 ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท ์สโตร์ 

จ ากัด และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 สามารถเข้าท างานกับห้างเซ็นทรัล ดี

พาร์ทเมนท ์สโตร์ จ ากัด เมื่อส าเร็จ

การศึกษา6 ปี  -จัดฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

-จัดผู้ทรงคุณวฒุเิพื่อเป็นวทิยากรพิเศษ

-ปฏิบัติงานร่วมกัน

-จัดการฝึกอบรมระยะสั้น

 -สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนได้

ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด (มหาชน)  จัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

 และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

สามารถเข้าท างานกับบริษัท โฮม โปร

ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อ

ส าเร็จการศึกษา

6 ปี  -พัฒนาบุคลากรประจ าการให้มีความรู้

ความสามารถ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ด้านการ

จัดการการขนส่ง

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จ ากัด ในการ

พัฒนาบุคลากร ในสายงานด้านการ

จัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ด้านการจัดการการขนส่ง เพื่อเพิ่มขี

ความสามารถในการท างานตลอดจน

การแก้ปัญหาในงาน

3 ปี  -สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

-ฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กับนักศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุเิป็นวทิยากรหรืออาจารย์พิเศษ

-สนับสนุนศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ร่วมกับ บริษัท ลอกซ์เลย์ ซิมูเลชั่น 

เทคโนโลยี จ ากัด และ บริษัท แมพ

พ้อยท ์เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) พัฒนาบุคลากร  ในสายงาน

ด้านการจัดการโลจสิติกส์ โดยการจัด

กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกขับรถจ าลอง 

ในโครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ด้าน

การบริหารจัดการเคลื่อย้ายอุปกรณ์

ภายในคลังสินค้า (รถฟอร์คลิฟท์)

8 ปี  -ร่วมกันจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน

-ร่วมกันจัดท าโครงการ งานวจิัย การอบรม 

-ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวชิาการ

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ร่วมกับ คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม ใน

พัฒนาจัดการเรียนการสอน การวจิัย 

และการบริการ จะด าเนินงานการ

พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์

8 ปี   - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ

-ให้พื้นที่ในการจัดการศึกษา

-จัดส่งผู้ทรงคุณวฒุแิละอาจารย์พิเศษ

-ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา

-ปฏิบัติการด้าน โครงการ การวจิัย การจัดอบรม

และบริการวชิาการ

-พัฒนาหลักสูตรตาข้อตกลง

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับวทิยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร

 บธ.บ. สาขาวชิาการจัดการโลจสิติกส์

 รวมทัง้ การด าเนินกิจกรรมตามพันธ

กิจด้านการวจิัย และจัดอบรมการ

บริการวชิาการในเขตพื้นที่บริเวณ 

จังหวดัชลบุรี
5 ปี  - หารือรายวชิาเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอน

ระหวา่ง 2 มหาวทิยาลัย คือ การจัดการโลจสิติกส์,

 การขนส่ง และ ศุลกากร 

- น าเสนอ ศักยภาพ อาจารย์พิเศษ เพื่อร่วมสอน

ในช่วงซัมเมอร์

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

เข้าร่วมเพื่อด าเนินการหารือรายวชิา

เพื่อแลกเปลี่ยน อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง

 2 มหาวทิยาลัย คือ การจัดการโลจิ

สติกส์, การขนส่ง และ ศุลกากร



 

 
  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
227 รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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3.1.2 จ านวนเครอืข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3.2  

3.2.1 รอ้ยละของเครอืข่ายความรว่มมอืในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

 

 

 

รายการข้อมูล ศิษย์เก่า ชุมชน
สมาคม

วิชาชีพ

ผู้ประก

อบการ

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ

จ านวนเครือข่ายย่อยที่มีส่วนร่วมกับ

มหาวทิยาลัยทัง้ 3 ระดับ

1 1 3 6 1 5.0000 บรรลุ

จ านวนเครือข่ายย่อยทัง้หมด 1 1 3 6 1

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ตัวชี้วัด 3.1.2 จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย : หน่วยงานจัดการศกึษา จ านวน  5 กลุ่มเครือข่าย        หน่วยงานสนับสนุน จ านวน 1 กลุ่มเครือข่าย

การบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน เป้าหมาย

ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ระดบั จ านวนกลุ่ม

เครือข่ายท่ีมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

คะแนนท่ีได้

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 5 5.00

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

1) ศิษย์เก่า 2) ชุมชน

3) 

สมาคม

วิชาชีพ

4)

ผู้ประกอบ

การ

5)

มหาวิทยาลั

ยต่าง

ประเทศ

จ านวนเครือข่ายย่อยในประเทศ

ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง

1 1 3 6 4 100 5.0000 บรรลุ

จ านวนเครือข่ายย่อยทัง้หมด 1 1 3 6

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00

ตัวชี้วัด 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศท่ีมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เป้าหมาย : ≥ 40.00

หน่วยงาน เป้าหมาย รายการข้อมูล

ร้อยละของเครือข่ายย่อยท่ีมกีารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวนกลุ่มเครือข่ายความร่วมมอื

ในประเทศท่ีมกีารด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง

ร้อยละ  80 ขึ้นไป (นับเฉพาะกลุ่ม

เครือข่าย 1-4)

จ านวนกลุ่มเครือข่าย

ท้ังหมด (นับเฉพาะ

กลุ่มเครือข่าย 1-4)

คดิเป็นร้อยละ (3) =(1)/(2)*100 คะแนนท่ีได้
การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ≥ 40.00 4
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3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความรว่มมือของเครอืข่ายต่างประเทศ 

3.3.1 รอ้ยละความส าเร็จของข้อตกลงความรว่มมอืกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

 
3.4 มหาวิทยาลยัมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมือกับเครือข่าย 

   3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมือกับเครือข่าย 

 

ตาราง 1. สรุปผลการด าเนินงาน

≥ 50.00 1 1 100.00 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย : ≥ 50.00

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนข้อตกลงความ

ร่วมมือต่างประเทศท่ี

ด าเนินกิจกรรมส าเร็จตามท่ี

ก าหนด

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือท่ีก าหนด

กิจกรรมการด าเนินงานท้ังหมด ของ

เครือข่ายต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คดิเป็นร้อยละ
คะแนนของ

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

รายการข้อมูล
แผนแสวงหา

เครอืข่าย

แผนขับเคลือ่น

เครอืข่าย

ต่างประเทศ

ร้อยลเฉลีย่ของการ

ด าเนินการตามแผน
รายการข้อมูล

การด าเนินการ

ตามแผนฯ แสวงหา

เครอืข่าย

การตามแผนฯ 

ขับเคลือ่น

เครอืข่าย

ต่างประเทศ

ร้อยลเฉลีย่ของการ

ด าเนินการตามแผน

5 1) จ านวนกิจกรรม/

โครงการที่

ด าเนินการ

4 3 7 1) จ านวนกจิกรรม/

โครงการที่ด าเนนิการ

ไดบ้รรลทุั้งหมด 

(ตอ้งบรรลทุุกตวัชี้วัด

ที่กจิกรรม/โครงการ

นัน้ๆก าหนด)

4 3 7

2) จ านวนกิจกรรม/

โครงการ ในแผนฯ 

ทัง้หมด

4 4 8 2) จ านวนกิจกรรม/

โครงการ ในแผนฯ 

ทัง้หมด

4 4 8

3) คิดเป็นร้อยละ 100 75 87.50 3) คิดเป็นร้อยละ 100 75 87.50

ตัวชี้วัด  3.4.1 ระดบัความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครือข่าย ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

 เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน เป้าหมาย

ระดบั 1 มีแผนการแสวงหา

เครอืข่ายและแผนขับเคลือ่น

ความร่วมมือกับต่างประเทศท่ี

ไดร้ับการอนุมัติจากผู้บรหิาร

ระดบัสงู

ระดบั 2-5 การด าเนินงานตามแผน

คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

การด าเนินการตามแผนฯ การบรรลุ

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 5.0000 บรรลุ
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  3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรว่มมือกับเครือข่าย (รายละเอียด) 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตาม

แผนแสวงหาฯ
ค าอธิบายผลการด าเนนิงานของแต่ละโครงการ

ตัวชีวั้ดความส าเร็จของ

โครงการ
เปา้หมาย

การบรรลุ

เปา้หมาย

1 โครงการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างศษิย์เกา่และศษิย์

ปจัจบุนัและชุมชน (โครงการ

ค่ายอาสาสร้างฝายชะลอน้ า)

วิทยาลัยมกีาร จดัโครงการสร้างความสัมพันธร์ะหว่างศษิย์เกา่และศษิย์

ปจัจบุนัและชุมชน (โครงการค่ายอาสาสร้างฝายชะลอน้ า) ประจ าปกีารศกึษา

 2560 เมือ่วันที ่27-28 มกราคม 2561  มวีัตถุประสงค์ 1.เพือ่นอ้มน าตาม

แนวพระราชด าริการพัฒนาแหลง่น้ า เพือ่การอนุรักษพ์ื้นทีต่น้น าล าธาร 2. 

เพือ่เปน็การสร้างความสัมพันธร์ะหว่างศษิย์เกา่และศษิย์ปจัจบุนั และ3. เพือ่

เชดิชูเกยีรตคุิณแกศ่ษิย์เกา่และศษิย์ปจัจบุนัทีท่ ากจิกรรมดเีดน่และเพือ่เสริม

ความสัมพันธร์ะหว่างสถาบนักับนักศกึษา มผู้ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 104 

คน

1. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ

ทัง้หมดไมต่่ าร้อยละ 85  ของ

จ านวนทัง้หมด

2.ระดับดา้นความพงึพอใจ ไม่

นอ้ยกว่า 4.25

ร้อยละ 100

4.25

ร้อยละ 100

4.89

2 กจิกรรมบริการวิชาการ 

(โครงการอบรมการสร้างความ

รับรู้ในเร่ืองโลจสิตกิสส์ าหรับ

เกษตรกรชาวสวนยางพารา 

จงัหวัดระนอง)

วิทยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน ไดจ้ดักจิกรรมสร้างความรู้ให้กับ

เครือขา่ยชุมชน จงัหวัดระนอง ภายใตโ้ครงการอบรมการสร้างความรับรู้ใน

เร่ืองโลจสิตกิสส์ าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จงัหวัดระนอง โดยเชญิ

คุณณรงค์ศักดิ ์ใจสมทุร ผู้อ านวยการฝ่ายสง่เสริมและพัฒนาการผลติการ

ยางแห่งประเทศไทย เปน็วิทยากรในการบรรยายเร่ืองการสร้างความรรับรู้ใน

เร่ืองโลจสิตกิสส์ าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มคีวามเขา้ใจว่าโลจิ

สตกิสไ์มใ่ชแ่ค่การขนสง่สามารถน าโลจสิตกิสไ์ปบริหารจดัการให้องค์กรเกดิ

ประสทิธภิาพมากขึ้น และประยุกตร์ะบบโลจสิตกิสก์ับยางพาราโดยการ

เรียนรู้ขอ้ปฏบิตัใินกระบวนการยางพารา และสามารถน าไปปรับใชใ้นการ

พัฒนายาพาราให้มปีระสทิธภิาพ สามารถน าโล ตัง้แตว่ันที ่29-30 ตุลาคม 

2560 ณ ภธูารารีสอร์ทระนอง

1.ระดับความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ

2.ระดับการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์

3.ความรู้ความเขา้ใจ

3.51

3.51

3.51

4.86

4.77

4.75

3 โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้สู่

สถานประกอบการ

วิทยาลัยโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน มกีารจดักจิกรรมสร้างฐานความรู้/องค์

ความรู้ใหมใ่นแหลง่เรียนรู้เพือ่ให้บริการวิชาการแกชุ่มชน และ สถาน

ประกอบการ โดยจดัตัง้ศูนย์การเรียนรู้ปฏบิตักิารดา้นโลจสิตกิส ์วิทยาลัยโล

จสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทาเพือ่ให้สถาน

ประกอบการ ชุมชน นักศกึษา ไดรั้บความรู้ทัง้ในแงท่ฤษฏแีละประสบการณ์

ดา้นปฏบิตัติรงในดา้นการจดัการโลจสิตกิส ์เชน่ การจดัการคลังสนิค้า การ

จดัการกา้นความปลอดภยั จงึขึ้นในวันที ่26 มกราคม 2561

ร้อยละผู้เขา้ร่วมโครงการ

2.ระดับความรู้ความเขา้ใจของ

บคุลากรจากการเขา้ร่วม

โครงการ

100

3.51

100

4.86

กลุม่เครอืขา่ยศิษย์เก่า

กลุม่เครอืขา่ยชมุชน

กลุม่เครอืขา่ยผู้ประกอบการ
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4

กลุม่เครอืข่ายสมาคมวิชาชพี

กจิกรรมทดสอบมาตรฐานฝือแรง

งานแห่งชาตดิา้นอุตสาหกรรมโลจิ

สตกิส์

1. กจิกรรมจัดอบรมบรรยายให้ความรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิ

สาขาผู้ปฏบิตักิารคลงัสนิค้า ระดบั 1 ระหวา่งวนัที ่6-8 กมุภาพันธ์ 2561 ให้กบั

พนกังานของสถานประกอบการจังหวดันครปฐม จ านวน 28 คน และด าเนนิการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาผู้ปฏบิตักิารคลงัสนิค้า ระดบั 1 ในวนัที ่9

 กมุภาพันธ์ 2561 และไดด้ าเนนิการน าสง่เอกสารผู้ผ่านการการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิสาขาผู้ปฏบิตักิารคลงัสนิค้า ระดบั 1 ทัง้ 28 คน ถงึสถาบนั

พัฒนาฝีมอืแรงงาน 16 นครปฐม                                                                  

2.วทิยาลยัไดจ้ัดด าเนนิการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานดา้นโลจสิตกิส ์กลุม่สาขา

อาชพีผู้บริการ สาขาอาชพีผู้ควบคุมสนิค้าคงคลงัระดบั 1 สาขาอาชพีผู้ปฏบิตักิาร

คลงัสนิค้าระดบั 1  และสาขาอาชพีนกับริหารการขนสง่สนิค้าทางถนนระดบั 1  ในวนั

ศุกร์ ที ่13 และ วนัเสาร์ ที ่14 กรกฎาคม  2561 ภาคความรู้ และภาคปฏบิตั ิตาม

รายงานดงันี้

วนัศุกร์ ที ่13 กรกฎาคม  2561

 - สาขาอาชพีผู้ควบคุมสนิค้าคงคลงัระดบั 1  จ านวนผู้เขา้สมัคร 26 คน   เขา้รับการ

ทดสอบ 26 คน ผ่าน  26 คน 

 - สาขาอาชพีนกับริหารการขนสง่สนิค้าทางถนนระดบั 1 จ านวนผู้เขา้สมัคร 24 คน  

เขา้รับการทดสอบ 21 คน ผ่าน  21 คน  ไมผ่่าน  3 คน  

วนัเสาร์ ที ่14 กรกฎาคม  2531

 - สาขาอาชพีผู้ปฏบิตักิารคลงัสนิค้าระดบั 1 จ านวนผู้เขา้สมัคร 22 คน  เขา้รับการ

ทดสอบ 19 คน ผ่าน  19 คน   ไมผ่่าน  3 คน  

 - สาขาอาชพีนกับริหารการขนสง่สนิค้าทางถนนระดบั 1

  จ านวนผู้เขา้สมัคร 25 คน  เขา้รับการทดสอบ 18 คน ผ่าน  18 คน   ไมผ่่าน  7 คน

จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรมการพัฒนา   

                  

ร้อยละผู้เขา้ร่วมโครงการ

28

98

29

98
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5 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้

ทางการศกึษากบัสถาน

ประกอบการ/หนว่ยงานระดบั

นานาชาติ

กจิกรรมแลกเปลีย่นดา้นวชิาการ ระหวา่งวทิยาลยั กบั Universiti Teknologi MARA 

(UiTM) Keda  และ Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย

ระดบัความพึงพอใจของเครือขา่ย

ทีม่ตีอ่การด าเนนิกจิกรรมของ

วทิยาลยั

4..31

6 โครงการสง่เสริมพันธมติรทาง

วชิาการแห่งอาเซียน (Myanmar 

Maritime University)

เครือขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งวทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน กบั 

Myanmar Maritime ไดม้กีารหารือรายวชิาเพื่อแลกเปลีย่น อาจารย์ผู้สอนระหวา่ง 2 

มหาวทิยาลยั โดยอาจารย์จากวทิยาลยัโลจสิตกิสแ์ละซัพพลายเชน เดนิทางไปร่วม

แลกเปลีย่นเรียนรู้เร่ือง การจักการสนิค้าคงคลงัและคลงัสนิค้ากบั Myanmar 

maritime university ระหวา่งวนัที ่3-5 กรกฏาคม 2561

จ านวนอาจารย์ที่เขา้ร่วมการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้

1 1

7 โครงการท าความร่วมมอืทาง

วชิาการกบัสถานประกอบการ/

หนว่ยงานระดบันานาชาติ

N/A จ านวนของขอ้ตกลงความร่วมมอื

ระดับนานาชาติ

1  -

8 โครงการร่วมมอืทางวชิาการ กบั 

มหาวทิยาลยัในประเทศมาเลเซีย

วทิยาลยัมกีารจัดกจิกรรมร่วมเพื่อขยายความร่วามอืกบั Faculty of Business 

Management University Teknologi MARA ประเทศมาเลเชยี ซ่ึงเปน็กจิรรม

แลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้นการตพีิพมผ์ลงานวจิัยระดบันานาชาต ิและเขา้ร่วมการจัดการ

เรียนการสอนของ Faculty of Business Management University Teknologi MARA 

ในหัวขอ้ "Logistics and Supply Chain" โดย Associate Professor Nik Ramli Nik Abdul

 Rashid (Ph.D.) จัดขึ้นในวนัที ่25-27 พฤศจกิายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมี

อาจารย์วทิยาลยัฯ เขา้ร่วม จ านวน 5 คน และนกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกจิดษุฏี

บณัฑิตเขา้ร่วม จ านวน 7 คน

จ านวนของขอ้ตกลงความร่วมมอื

ระดับอาเซียน

1 1

กลุม่เครอืข่ายต่างประเทศ
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3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมลูเครอืข่ายส าหรับการบรหิารจดัการอยา่งมีประสิทธภิาพ  

 3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 

 
  

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

ประจ าเดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

รายการข้อมูล ข้อมูล รายการข้อมูล ข้อมูล

5 1) จ านวนกิจกรรม/โครงการ

ที่ด าเนินการ

5 1) จ านวนกจิกรรม/โครงการที่ด าเนนิการ

ไดบ้รรลทุั้งหมด (ตอ้งบรรลทุุกตวัชี้วดัที่

กจิกรรม/โครงการนัน้ๆก าหนด)

5

2) จ านวนกิจกรรม/โครงการ

 ในแผนฯ ทัง้หมด

5 2) จ านวนกิจกรรม/โครงการ

 ในแผนฯ ทัง้หมด

5

3) คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) คิดเป็นร้อยละ 100.00

คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย
การด าเนินการตามแผนฯ การบรรลุ

ตัวชี้วัด 3.5.1 ระดบัความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

 เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน เป้าหมาย

ระดบั 1มีคณะท างานการ

พฒันา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครอืข่าย และมีแผนการ

พฒันา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

ระดบั 2-5 การด าเนินงานตามแผน

1) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน วทิยาลัยโลจสิติกส์ฯ

แต่งตั้งคณะท างานการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย และ

มีแผนการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย ที่ผ่านการ

อนุมัติจากผู้บริหาร

มหาวทิยาลัย

5.0000 
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3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย (รายละเอียด) 

 

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม ตาม

แผนแสวงหาฯ

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน

ของแต่ละโครงการ

ตัวชีวั้ดความส าเร็จของ

โครงการ
เปา้หมาย การบรรลเุปา้หมาย

1

2

3

4

1. เขา้ร่วมประชมุชี้แจงแนว

ทางการด าเนนิงานการพฒันา

ระบบฐานขอ้มลูเครือขา่ย

ผู้ปฏบิัตงานหนว่ยงานเขา้ร่วมประชมุ

รับรู้รับทราบแนวทางการด าเนนิงาน

การพฒันา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ย

ผู้ปฏบิัตงานหนว่ยงานเขา้ร่วม

ประชมุรับรู้รับทราบแนวทางการ

ด าเนนิงานการพฒันา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มลูเครือขา่ย

รับทราบแนวทางการด าเนนิงาน

บรรลุ

3. รวบรวมขอ้มลูตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด

รายงานขอ้มเูครือขา่ยตามมหาวิทลยั

ก าหนด จ านวน 1 เครือขา่ย

รายงานขอ้มลูเครือขา่ยตามมหา

วิทลยัก าหนดประกอบดว้ย 1) 

เครือขา่ยศษิย์เกา่ 2) เครือขา่ย

ชมุชน 3) เครือขา่ยผู้ประกอบการ

 4) เครือขา่ยสมาคมวิชาชพี 5) 

เครือขา่ยมหาวิทยาลยั

ตา่งประเทศ

ขอ้มลูเครือขา่ยตามที่ก าหนด

บรรลุ

2. เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานการพฒันา/

ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย  

ระดบัหนว่ยงาน

คณะกรรมการด าเนนิงานการพฒันา/

ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ย

คณะกรรมการด าเนนิงานการ

พฒันา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ย

ค าสงัแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน

บรรลุ

5 5. เขา้ร่วมประชมุทบทวนใน

การใชง้านระบบฐานขอ้มลู

เครือขา่ย และจัดท าแผนการ

พฒันาระบบฐานขอ้มลู

เครือขา่ยในปีถดัไป

สรุปรายงานการชมุการพฒันา/

ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ยและ

จัดท าแผนการพฒันาระบบฐานขอ้มลู

เครือขา่ยในปีถดัไป

สรุปรายงานการชมุการพฒันา/

ปรับปรุงฐานขอ้มลูเครือขา่ยและ

จัดท าแผนการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลูเครือขา่ยในปีถดัไป

เขา้ร่วมประชมุทบทวน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด

ตามแผน

4. จัดสง่ขอ้มลูเครือขา่ย ให้

มหาวิทยาลยัทุกไตรมาส

ขอ้มลูกลุม่เครือขา่ยจ านวน  1 กลุม่

เครือขา่ยตามมหาวิทยาลยัก าหนด

ขอ้มลูกลุม่เครือขา่ยจ านวน  5  

กลุม่เครือขา่ยตามมหาวิทลยั

ก าหนด

ขอ้มลูเครือขา่ยตามที่ก าหนด

บรรลุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

4.1 มหาวิทยาลยัเป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 4.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั 

 
 4.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั (รายละเอียด) 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย
จ านวนกิจรรมท่ี

บรรลุเป้าหมาย (1)

จ านวนกิจกรรมตาม

แผนการจัดอันดบั

มหาวิทยาลัย (2)

คดิเป็นร้อยละ (3) =

(1)/(2)*100
คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย

100 9 13 69.23 1.0000 ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ตัวชี้วัด กลยุทธศาสตร์ 13. วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน
1 312 Links จ านวน 29

การบรรลุ บรรลุ

1,300 Links จ านวน 8

การบรรลุ ไมบ่รรลุ

156 Links จ านวน 0

การบรรลุ ไมบ่รรลุ

ตวัตัง้ 19,488                     

ตวัหาร 2,588

คิดเปน็ร้อยละ 753.01

การบรรลุ บรรลุ

หน่วยงานล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

(เป้าหมายต่อหน่วยงาน)

เป้าหมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เป้าหมาย/ปี

ของหน่วยงาน

IMPACT จ านวน Link 

ภายนอกที ่Link มาที่

เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั

 - Majestic SEO  - Ahrefs

การเพิ่มจ านวน BackLinks

 ทีม่าภายนอก Domain 

มหาวทิยาลยั

1.1 การฝาก Link กบัหนว่ยงานภายนอก (ในประเทศ)  12 ลิ้งค์

1.2 การฝาก Link กบัหนว่ยงานของ อปท.  50 ลิ้งค์

1.3 การฝาก Link กบัหนว่ยงานภายนอก (ในตา่งประเทศ)  6 ลิ้งค์

1.4 จ านวนการเขา้เวบ็ไซตห์นว่ยงาน ร้อยละ 80 ของ

จ านวน

นกัศกึษาตอ่

เดอืน

ร้อยละ 80 

ของจ านวน

นกัศกึษาตอ่

เดอืน
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ตัวชี้วัด กลยุทธศาสตร์ 13. วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน
ตวัตัง้ 55

ตวัหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

ตวัตัง้ 55

ตวัหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

ตวัตัง้ 55

ตวัหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

ตวัตัง้ 55

ตวัหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 100.00

การบรรลุ บรรลุ

3,120 ขา่ว 120 ขา่ว จ านวน 139

การบรรลุ บรรลุ

หน่วยงานล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

(เป้าหมายต่อหน่วยงาน)

เป้าหมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เป้าหมาย/ปี

ของหน่วยงาน

2 PRESENCE จ านวนไฟลท์ี่

เผยแพร่ และหนา้เวบ็ไซต์

 ของมหาวทิยาลยัภายใต ้

Domain เดยีวกนั - Google

การเพิ่มจ านวนไฟลข์อ้มูล

และจ านวนหนา้เวบ็ไซต์

ภายใต ้Domain 

มหาวทิยาลยั

2.1 การท าเวบ็ไซตป์ระจ าตวัอาจารย์ ทีอ่ยู่ภายใตเ้วบ็ไซตป์ระจ า

สาขาวชิาและเวบ็ไซตห์นว่ยงาน (นบัเฉพาะอาจารย์ปฏบิตังิาน

จริง)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2.2 จ านวน มคอ./แผนการสอน ทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซตป์ระจ าตวั

อาจารย์  (นบัเฉพาะอาจารย์ปฏบิตังิานจริง)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2.3 จ านวนเอกสารการเรียนการสอนทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ประจ าตวัอาจารย์ (นบัเฉพาะอาจารย์ปฏบิตังิานจริง)

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2.4 จ านวนบทความวจิัยทีไ่ดรั้บการเผยแพร่ใน Proceedings/ 

Journal ทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิทีน่ ามาเผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซตป์ระจ าตวัอาจารย์  (นบัรวมอาจารย์ลาศกึษาตอ่)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2.5 จ านวนการประชาสมัพันธ์กจิกรรมตา่งๆ หรือขา่วสารบน

เวบ็ไซตป์ระจ าหนว่ยงาน โดยแนบไฟลเ์นื้อหาทีเ่ปน็ไฟล ์.pdf
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ตัวชี้วัด กลยุทธศาสตร์ 13. วทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน
15 ฉบบั จ านวน 1

การบรรลุ บรรลุ

15 คร้ัง/ปี จ านวน 2

การบรรลุ

บรรลุ

ตวัตัง้ 48

ตวัหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 87.27

การบรรลุ บรรลุ

ตวัตัง้ 0

ตวัหาร 55

คิดเปน็ร้อยละ 0.00

การบรรลุ ไมบ่รรลุ

จ านวนกิจกรรมท่ีบรรลุ บรรลุ 10

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการไม่บรรลเุป้าหมาย ไม่บรรลุ 3

จ านวนกิจกรรมท้ังหมด 13

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ 

Webometrics

76.92

0.0000

หน่วยงานล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

(เป้าหมายต่อหน่วยงาน)

เป้าหมาย/ปี

ของ

มหาวิทยาลยั

เป้าหมาย/ปี

ของหน่วยงาน

3 OPENNESS จ านวน

ไฟลข์อ้มูล pdf, doc, docx,

 ptt, pttx, psและepsที่

น าเสนอบนเวบ็ไซตข์อง

มหาวทิยาลยั

  - Google scholar

 -การเผยแพร่บทความ

ทางวชิาการบนเวบ็ไซต์

มหาวทิยาลยั

 -สง่เสริมให้อาจารย์

เผยแพร่บทความทาง

วชิาการระดบันานาชาต ิ

ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Google 

scholar

3.1 การท าวารสารวชิาการออนไลนป์ระจ าหนว่ยงาน 1 ฉบบั

3.2 การเปน็เจา้ภาพหรือเปน็เจา้ภาพร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก

มหาวทิยาลยัในการจัดประชุมวชิาการระดบัชาต/ินานาชาต ิและ

เผยแพร่ Proceedings บนเวบ็ไซตป์ระจ าหนว่ยงาน

1 คร้ัง

คะแนนตัวชี้วัด

3.4 จ านวนบทความวจิัยทีน่ าเสนอในการประชุมวชิาการระดบั

นานาชาต ิทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Google scholar หรือฐานขอ้มูลทีส่งู

กวา่ (นบัรวมจ านวนอาจารย์ลาศกึษาตอ่)

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

14 EXCELLENCE

จ านวนบทความ 10% ใน

การอา้งองิสงูสดุ Scimago

สง่เสริมให้อาจารย์

เผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการในวารสารระดบั

นานาชาต ิทีอ่ยู่ใน

4.1 จ านวนบทความวจิัยทีต่พีิมพ์ในฐานขอ้มูลนานาชาต ิSJR, 

SCOPUS, ISI

ร้อยละของจ านวน

อาจารย์

- สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ

 10

- สาขาวิชา

ร้อยละของจ านวน

อาจารย์

- สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ฯ ร้อย

ละ 10

- สาขาวิชา
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4.1.2 รอ้ยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งานสรา้งสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวจิัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

 
 4.1.3 รอ้ยละของวิทยานิพนธ ์หรอืงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาตหิรอืนานาชาติ 

 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม

 ≥  0.50

ตัวชี้วัด 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดษิฐข์อง

อาจารย์และนักวิจัยท่ีไดร้ับรางวัลระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

สิ่งประดษิฐข์องอาจารย์และนักวิจัยท่ีไดร้ับรางวัล
จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 

(นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงาน

จริง)

คดิเป็นร้อยละ
คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม ป.โท ป.เอก รวม

 ≥  0.50

ตัวชี้วัด 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ ์หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาท่ี

ไดร้ับรางวัลระดบัชาติหรือนานาชาติ

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนวิทยานิพนธ ์หรืองานวิชาการของนักศึกษา

ระดบับัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับรางวัล

จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา

ท้ังหมด (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง)
คดิเป็นร้อยละ

คะแนน

ตัวชี้วัด

7) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

การบรรลุ

เป้าหมาย
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4.2 ความมีช่ือเสยีงของมหาวทิยาลยั 

 4.2.1 รอ้ยละของการรับรูภ้าพลักษณแ์ละการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 
4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 
 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

เป้าหมาย ร้อยละการรับรู้ คะแนนตัวชี้วัด การบรรลุเป้าหมาย

 ≥  80.00 96.32 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

คะแนนตัวชี้วัด

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
นักศึกษา

สวนสุนันทา

นักศึกษา

จาก
รวม

ตัวชี้วัด 4.3.1 จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

หน่วยงาน เป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน
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4.4 ระบบบรหิารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ 

 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่เปน็ชาวต่างชาติ 

 
4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน    

 4.5.1 จ านวนห้องปฏิบตัิการที่ได้รับรองมาตรฐาน 

 
 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

13

ตัวชี้วัด 4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็นชาวต่างชาติ

หน่วยงาน เป้าหมาย
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ต่างชาติ

คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

เดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

วันท่ีไดร้ับการรับรอง ระยะเวลาของการรับรอง

1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16

 นครปฐม กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน

30-Dec-62 2 ปี 5.0000 บรรลุ

ตัวชี้วัด 4.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีไดร้ับรองมาตรฐาน

หน่วยงาน เป้าหมาย ชื่อห้องปฏิบัติการท่ีไดร้ับรองมาตรฐาน หน่วยงานท่ีให้การรับรอง คะแนนตัวชี้วัด
การบรรลุ

เป้าหมาย

13) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์

การศึกษาจังหวดันครปฐม
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4.6 มหาวิทยาลยัมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมอืต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณไ์ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

 
  

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน ประจ าเดอืน/รอบ

ประจ าเดอืนกันยายน /รอบ 12 เดอืน

รายการข้อมูล ข้อมูล รายการข้อมูล ข้อมูล

5 1) จ านวนกิจกรรม/โครงการ

ที่ด าเนินการ

5 1) จ านวนกจิกรรม/โครงการที่ด าเนนิการ

ไดบ้รรลทุั้งหมด (ตอ้งบรรลทุุกตวัชี้วดัที่

กจิกรรม/โครงการนัน้ๆก าหนด)

5

2) จ านวนกิจกรรม/โครงการ

 ในแผนฯ ทัง้หมด

5 2) จ านวนกิจกรรม/โครงการ

 ในแผนฯ ทัง้หมด

5

3) คิดเป็นร้อยละ 100.00 3) คิดเป็นร้อยละ 100.00

คะแนน

ตัวชี้วัด

การบรรลุ

เป้าหมาย
การด าเนินการตามแผนฯ การบรรลุ

ตัวชี้วัด 4.6.1 ระดบัความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

 เป้าหมาย : 5

หน่วยงาน เป้าหมาย

ระดบั 1 มีคณะท างานการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ และมี

แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดย

ต้องมีกิจกรรมเก่ียวกับการ

ระดบั 2-5 การด าเนินงานตามแผน

1) วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน วทิยาลัยโลจสิติกส์ฯ

แต่งตั้งคณะท างานการ

ปรับปรุงเวบ็ไซต์ และมี

แผนการปรับปรุงเวบ็ไซต์

 โดยต้องมีกิจกรรม

เกี่ยวกับการปรับปรุง

เวบ็ไซต์ที่ผ่านการอนุมัติ

จากผู้บริหารมหาวทิยาลัย

1
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4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ (รายละเอยีด) 

 

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผน

แสวงหาฯ

ค าอธิบายผลการ

ด าเนนิงานของแต่ละ

โครงการ

ตัวชีวั้ดความส าเร็จของโครงการ เปา้หมาย การบรรลเุปา้หมาย

1

2

3

4

5

1.เสนอแตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุง

เว็บไซตห์นว่ยงาน

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานปรับปรุงเว็บไซต์

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานปรับปรุงเว็บไซต์

ค าสั่งแตง่ตัง้

บรรลุ

3.รวบรวมขอ้มลูตามแบบฟอร์มที่

ก าหนด

รายงานขอ้มลู  จ านวน 120 ขา่ว/

ขอ้มลู

1. มกีารปรับปรุงโครงการเว็บไซต ์

2. มCีontent ที่เป็นประโยชนต์อ่

ผู้ใชง้าน

3. มกีารเผยแพร่ขา่วสาร

4. มกีารให้ Download ขอ้มลู

5. มกีารเชื่อมโยงไปยัง Social 

รายงานขอ้มลู  จ านวน 120 ขา่ว/ขอ้มลู

1. มกีารปรับปรุงโครงการเว็บไซต ์

2. มCีontent ที่เป็นประโยชนต์อ่ผู้ใชง้าน

3. มกีารเผยแพร่ขา่วสาร

4. มกีารให้ Download ขอ้มลู

5. มกีารเชื่อมโยงไปยัง Social media

รายงานขอ้มลู

บรรลุ

2.จัดท าแผนการด าเนนิงานปรับปรุง

เว็บไซตข์องหนว่ยงาน

แผนการด าเนนิงานการปรับปรุง

เว็บไซต์

แผนการด าเนนิงานการปรับปรุง

เว็บไซต์

แผนการด าเนนิงาน

บรรลุ

5. สรุปผลการปรับปรุงปรับปรุง

เว็บไซตห์นว่ยงานตามแผนที่ก าหนด

ตามไตรมาส พร้อมรายงานผลตอ่

ผู้บริหาร และส านกัวิทยบริการ ทุกฯ

ไตรมาส

รายงานผลการด าเนนิงานมกีาร

ปรับปรุงโครงการเว็บไซต์

รายงานผลการด าเนนิงานมกีาร

ปรับปรุงโครงการเว็บไซต์

รายงานผลการด าเนนิงาน

ตามระยะเวลาที่ก าหนด

ตามแผน

4.จัดสง่ขอ้มลูการปรับปรุงเว็บไซตใ์ห้

มหาวิทยาลยัทุกไตรมาส

ขอ้มลูการปรับปรุงเว็บไซตข์อง

หนว่ยงาน

ขอ้มลูการปรับปรุงเว็บไซตข์อง

หนว่ยงาน

ขอ้มลูการปรับปรุงเว็บไซต์

บรรลุ
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ภาคผนวก ง  

แผนปรับปรุงการปฏบิัติราชการ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
243 รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ร
าย
งา
น
ผ
ล
ก
าร
ป
ฏ
บิ
ตั
ริ
าช
ก
าร
 ป
ร
ะจ
 าปี
งบ
ป
ร
ะม

าณ
 พ
.ศ
. 
2
5
6
1

 

 

244 

                                รายงานผลการปฏบัิตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

245 245 
รายงานผลการปฏบิัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ

 พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.คมสนั โสมณวตัร  คณบดีวทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อาจารยส์ุดารัตน ์  พิมลรัตนกานต ์  รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

อาจารยส์ุวัฒน ์   นวลขาว   รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

อาจารย์วริยิา   บุญมาเลิศ  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 

อาจารยธ์ันย ์   ชัยทร   รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา 

อาจารย ์ดร.ชยัฤทธิ ์  ทองรอด  รองคณบดีฝา่ยวิจยั 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ  

ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

ฝา่ยวิจัย 

ฝา่ยบุคคล 

ฝา่ยอาคารและสถานที่ 

ฝา่ยวิชาการ 

ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

ฝา่ยประชาสัมพันธ์ 

 

เรยีบเรยีง 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วทิยาลัย 

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
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