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บทสรุปผูบริหาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดดําเนินตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต 4 ยุทธศาสตร จํานวน 46 ตัวชี้วัด คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน จํานวน 20 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน จํานวน 14 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถิ่น จํานวน 6 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน ดังน้ี 

จากการติดตามผลรอบ 12 เดือน พบวา มีตัวชี้วัดท่ีเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 41 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
89.13 จากตัวชี้วัดทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

 
น้ําหนัก 

 
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่
บรรลุ

เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดที่
ไมบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละการ
บรรลุ

เปาหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัย
ใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน  

20 34.56 4.5367 ดีเลิศ 17 3 85.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ
สูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น
อยางยั่งยืน  

14 23.52 5.0000 ดีเลิศ 14 0 100.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ
เชื่อมโยงเครือขายและทองถ่ิน  

6 10.32 5.0000 ดีเลิศ 6 0 100.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยอง
ระดับนานาชาติ  

6 10.32 3.3333 ดี 4 2 66.67 

รวม 46 78.72 4.5781 ดีเลิศ 41 5 89.13 
 
 โดยมีตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป 
1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ(7A) 
1.5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ จํานวน 5 ตัวชี้วัด 
4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน(23A) 
4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ 
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สวนที่ 1 บทนํา 
 

   สถานภาพหนวยงาน 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู

เลขที่ 111/3-5 หมู 2 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เว็บไซตวิทยาลัย คือ 
www.cls.ssru.ac.th  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2557 โดยดําเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งถือวาเปนวิทยาลัย  
โลจิสติกสและซัพพลายเชนแหงแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดแยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในสวนของการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ อยูในกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เปาหมายหลักคือมีความเปนอิสระความคลองตัวสูงและมีภารกิจหลักท่ีสําคัญ 
คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่ตรงตอความตองการของสถานประกอบ
การณ  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูประกอบอาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนท่ีตอบสนองและทันตอ การ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพรอมใหบริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพ
ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนแกชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ อีกท้ังเรายังสรางองคความรู 
งานวิจัย นวัตกรรมตางๆ ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนใหเกิดการพัฒนาตอสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน เนนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสรางความรวมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการทํางานหลังจบการศึกษา  

ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผานมา วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดยายสํานักงานมาประจําที่
ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานท่ีใหมนี้ทําให วิทยาลัยฯสามารถรับนักศึกษาไดมากขึ้น
ถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความทาทายของโลกแหงการทํางาน ทําใหวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุมเทแรงกาย  แรงใจ และมุงมั่นในการสรางความเปนเลิศใหกับบัณฑิตเพ่ือนําความรู 
ความสมารถไปปรับใชกับการทํางานและพรอมที่จะเขาสูสถานประกอบการอยางสมบูรณ 

 

 วิสัยทัศน (Vision) 
วิทยาลัยตนแบบดานโลจิสติกส เพ่ือการผลิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ใหการศึกษา (Educate)  
2. วิจยั (Research)  
3. บริการวิชาการ (Outreach)  
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
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 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรูความสามารถในดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนท่ีตรงตอความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 
2. ผลิตและพัฒนาผูประกอบอาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงทาง

อาเซียนและสังคมโลก 
3. ใหบริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนแกชุมชน สังคม และ

ประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ 
4. อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูสังคม 
5. วิจัยและสรางองคความรูในการประกอบอาชีพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนสูการพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม 
 

 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู 
2. คุณธรรม 
3. เครือขาย 
4. ความเปนมืออาชีพ 
5. วัฒนธรรม ที่วา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” 
 

 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

 
 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

 เอกลักษณ (Uniqueness) 
ยึดมั่นคุณธรรม เปนผูนําองคความรูสูการปฏิบัติ พัฒนาองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

 คานิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 

 
 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 

1. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
1) เรงรัดและสรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสูความสําเร็จ

สูงสุดในเสนทางวิชาชีพ 
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2) รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาที่มีอดีตอันนาภูมิใจเพ่ือนําไปสูความผาสุกและ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกร 

3) สงเสริมและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดลอมที่ดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ บรรยากาศที่

เอ้ือตอการเรียนรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพท้ังในดานวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสูความเปนเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทั้งใน
ระดบัประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการเรียน
การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

4) มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรูลึกซึ่งในศาสตรที่สําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเปนเพื่อนรวมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใชภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับท่ีดี สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

6) พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีพรสวรรคและความสามารถพิเศษท่ีโดดเดนนอกจากศาสตรที่ศึกษา 
3. นโยบายดานการวิจัย 

1) มุงเนนผลิตงานวิจัยที่เปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3) สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิ จัยและสราง

ผลงานที่เปนยอมรับของสังคมได 
4. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

1) สงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน

ใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพ่ึงพาตนเองได 
3) สงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสเรียนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 

5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
1) สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 
2) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย คนควา เพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปล่ียนเพ่ือการอนุรักษและเผยแพรทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเครือขายความรวมมือกับองคการและหนวยงานภายนอก 
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางการรับรูและการยกยองในระดับนานาชาติ 

 
 เปาหมายการพัฒนาหนวยงาน 

1) พัฒนาอาจารยและบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสราง
บัณฑิตที่พึงประสงค ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมทั้งธํารงรักษาไวซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานและคุณภาพท่ีตอบสนองตอการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน รวมถึง
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งหาทรัพยากรท่ีพอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรูของ
นักศึกษา  

3) สรางผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใหเกิดทักษะดานการวิจัย  

4) ใหบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและกลุมเปาหมาย ใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่ไดจากการศึกษาวิจัยสูชุมชนและกอใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมท่ีเนนการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาเผยแพรใหเกิดความรูที่ถูกตอง มีการสืบ
สานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผานแนวคิดของศาสตรดานการบริหารไปสู
กิจกรรมตางๆ ของภารกิจดานอ่ืนๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับของประชาคม
ตลอดจนเปนที่เปดเผยตอสาธารณะ 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
 

ตัวช้ีวัด 
  

หนวย
นับ 
  

คา
เปาหมายป 

2562 

น้ําหนัก 
  
  

เกณฑการใหคะแนน 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะ
อยางย่ังยืน 34.56        4.5367 

 ประสิทธิผล  
เปาประสงค 1.1 วิทยาลยัเอตทัคคะท่ีมีความย่ังยืน และไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกนัคุณภาพภายใน
ประจําป 

คะแนน
เฉลี่ย 4.35 1.60 3.95 4.05 4.15 4.25 4.35 4.11 2.6000 0.0528 

1.1.2 รอยละของนกัศกึษาที่ไดรับการยกยอง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ(1A) รอยละ 0.50 2.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.77 5.0000 0.1270 

เปาประสงค 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลยัเปนทีย่อมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
 คุณภาพบริการ  

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปรญิญา
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(2A) 

ระดับ
คะแนน 4.35 2.00 3.75 3.9 4.05 4.2 4.35 4.39 5.0000 0.1270 

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป(3) รอยละ 91.00 2.00 71.00 76.00 81.00 86.00 91.00 96.28 5.0000 0.1270 

เปาประสงค 1.3 วิทยาลยัมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีสงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยั 
 ประสิทธิภาพ  

1.3.1 รอยละของนกัศกึษาที่ไดรับการพัฒนาเปน
ผูประกอบการรุนใหม (startup) รอยละ 2.00 1.44 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.34 5.0000 0.0915 

1.3.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการสงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศกึษา 

คะแนน
เฉลี่ย 4.45 1.44 3.85 4.00 4.15 4.30 4.45 4.76 5.0000 0.0915 

1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของ
นักศกึษาเขาประกวด รอยละ 50.00 1.44 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 60.00 5.0000 0.0915 

1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนกัศกึษาที่ผานการ
นําเสนอจากการจัด Mini-conference(4A) รอยละ 60.00 2.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 100.00 5.0000 0.1270 

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนกัศึกษาที่ได
นําเสนอในระดับนานาชาต ิ ผลงาน 2 1.44 - - - 1 2 2 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 
1.4.1 จํานวนสาขาวชิาเอตทัคคะที่มีคะแนน
ประเมินตั้งแต 60 คะแนนข้ึนไป(5A) สาขาวิชา 1 2.00 - - - - 1 1 5.0000 0.1270 

1.4.2 รอยละของหลักสตูรทั้งหมดที่ผานตาม
เกณฑประกนัคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได
คะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01(6) 

รอยละ 80.00 2.00 60 65.00 70.00 75.00 80.00 100.00 5.0000 0.1270 

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มกีารจดัการ
เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ รายวิชา 1 1.44 - - - - 1 4 5.0000 0.0915 

เปาประสงค  1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ  
 การพัฒนาองคการ  

1.5.1 รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนง
ทางวิชาการ(7A) รอยละ 25.00 2.00 13.00 16.00 19.00 22.00 25.00 8.62 1.0000 0.0254 

1.5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก รอยละ 38.00 1.44 26.00 29.00 32.00 35.00 38.00 29.31 2.1034 0.0385 

1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 98.00 1.44 78.00 83.00 88.00 93.00 98.00 100.00 5.0000 0.0915 
1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 30.00 2.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 31.33 5.0000 0.1270 
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ตัวช้ีวัด 
  

หนวย
นับ 
  

คา
เปาหมายป 

2562 

น้ําหนัก 
  
  

เกณฑการใหคะแนน 
 ผลการ

ดําเนินงาน 
  

คะแนน 

  
คะแนน
เฉลี่ยถวง
น้ําหนัก 1 2 3 4 5 

ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย(8)  
เปาประสงค  1.6 บุคลากรมีการปฏบิัติงานท่ีตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง  
1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนา รอยละ 80.00 1.44 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 94.44 5.0000 0.0915 

เปาประสงค  1.7 วิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 
1.7.1 ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรตอระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย(9) 

ระดับ
ความ
เชื่อมัน่ 

4.75 2.00 4.15 4.30 4.45 4.60 4.75 4.92 5.0000 0.1270 

เปาประสงค  1.8 วิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยางครบถวน 
1.8.1 ความพึงพอใจของนักศกึษา/บุคลากรที่มี
ตออาคารสถานทีแ่ละสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4.55 1.44 3.95 4.1 4.25 4.4 4.55 4.75 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 1.9 วิทยาลยัสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตามภารกิจ  
1.9.1  เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดาน
การบรกิารวิชาการและวจิัยตออาจารยประจํา(10) 

บาท/
คน 25,000 2.00 5,000  10,000  15,000 20,000  25,000 735,756.13 5.0000 0.1270 

ยุทธศาสตรที ่2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางย่ังยืน 

23.52              5.0000 

 ประสิทธิผล 
เปาประสงค  2.1 ผลงานวิชาการ วจิัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรอืงาน
สรางสรรคที่ตีพมิพ เผยแพรในระดับชาติหรอื
นานาชาตติออาจารยประจําและนกัวจิัย(11A) 

รอยละ 40.00 2.00 28.00 31.00 34.00 37.00 40.00 104.14 5.0000 0.1270 

2.1.2 รอยละผลงานของนกัศึกษาและผูสําเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพมิพ
หรือเผยแพรในระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ

รอยละ 18.00 1.44 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 52.31 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได  
2.2.1 รอยละผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคไดรับ
การนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรคทั้งหมด(12A) 

รอยละ 62.00 2.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 79.31 5.0000 0.1270 

2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจาก
ผลงานวิจัย ชุมชน 1 1.44 - - - - 1 1 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 2.4 วิทยาลยัเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความ
ใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา 
 คุณภาพบริการ 

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิม่ขึ้นในแหลงเรียนรู
บริการวิชาการ(13) 

องค
ความรู 1 2.00 - - - - 1 1 5.0000 0.1270 

2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรอืนที่เขารวม
โครงการเพ่ิมขึ้น(16A) รอยละ 30.00 2.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 53.19 5.0000 0.1270 

2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสรมิความ
รักความสามัคคี ความมรีะเบียบวินัยเขาใจสิทธิ
หนาที่ตนเองและผูอื่น 

โรงเรียน 2 1.44 - - - 1 2 2 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 2.5 มหาวิทยาลยัมีงานวิจยัท่ีตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตออาจารยประจําและนกัวิจัย 
 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  

บาท/
คน 25,000 1.44 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 719,723.07 5.0000 0.0915 

2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค
ที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั หรือ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกจิหรอืเทียบเทาใน
ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอผลงานวิจยัและ

รอยละ 4.00 1.44 1.00 1.75 2.50 3.25 4.00 14.29 5.0000 0.0915 
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งานสรางสรรคทั้งหมด 

เปาประสงค 2.6 งานวิจยัหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑคุณภาพ 
 ประสิทธิภาพ 

2.6.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบ/
กลไกในการดําเนนิงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติ(17) วารสาร 1 2.00 - - - - 1 1 5.0000 0.1270 

เปาประสงค 2.8 วิทยาลยัมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและสังคม 
2.8.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศกึษาทีก่ําหนด 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 2.9 วิทยาลยัมีกระบวนการดานการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมท่ีไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
2.9.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาระบบ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศกึษาทีก่ําหนด 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0915 

 การพัฒนาองคการ  
เปาประสงค 2.10 อาจารยและนักวิจยัมีศกัยภาพในการริเร่ิมสรางสรรค งานวจิัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนกัวจิัยที่มี
ผลงานวิจัย(18)  รอยละ 80.00 2.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.96 5.0000 0.1270 

ยุทธศาสตรที ่3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขาย
และทองถิ่น 10.32               5.0000 

เปาประสงค 3.1 เครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลยั 
 ประสิทธิผล  

3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลติทีเ่ปน
ประโยชนตอมหาวทิยาลัย(19) รอยละ 100.00 2.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.1270 

3.1.2 จํานวนเครอืขายที่มีสวนรวมในการพฒันา
มหาวิทยาลัย เครือขาย 5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 3.2 วิทยาลยัมีความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่นที่หลากหลาย 
 คุณภาพบริการ 

3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมอืใน
ประเทศที่มกีารดําเนินการอยางตอเนือ่ง(20A) รอยละ 75.00 2.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 100.00 5.0000 0.1270 

เปาประสงค 3.3  วิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ                     
3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศทีม่กีาร
จัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย(21A) รอยละ 65.00 2.00 53.00 56.00 59.00 62.00 65.00 100.00 5.0000 0.1270 

เปาประสงค 3.4 วิทยาลยัมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรวิชาชีพ ผูประกอบการ  
ศิษยเกา และตางประเทศ 
 ประสิทธิภาพ  

3.4.1 ระดับความสําเรจ็ของกระบวนการ/กลไก
ในการสรางความรวมมอืกับเครือขาย 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0915 

 การพัฒนาองคการ 
เปาประสงค  3.5 วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
3.5.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา/ปรบัปรุง
ฐานขอมูลเครือขาย 

ระดับความ 
สําเร็จ 5 1.44 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.0915 

ยุทธศาสตรที ่4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 10.32                3.3333 
ประสิทธิผล

เปาประสงค 4.1 มหาวิทยาลยัเปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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4.1.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตาม
แผนการจดัอนัดับมหาวิทยาลัย(22A) 

ระดับความ 
สําเร็จ 5 2.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1270 

4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สรางสรรค นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ
อาจารยและนกัวจิัยที่ไดรับรางวัลระดับชาตหิรือ
นานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัย 

รอยละ 1.00 1.44 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 3.45 5.0000 0.0915 

เปาประสงค 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั  
4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการ
ใหบริการของมหาวทิยาลัย รอยละ 93.00 1.44 73.00 78.00 83.00 88.00 93.00 95.75 5.0000 0.0915 

 คุณภาพบริการ  
เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวิชา 
4.3.1 จํานวนนกัศึกษาชาวตางชาติ/นกัศึกษา
แลกเปลี่ยน(23A) คน 2 2.00 - - - 1 2 0 0.0000 0.0000 

 ประสิทธิภาพ                       
เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในท่ีสามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ 
4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทีเ่ปน
ชาวตางชาต ิ คน 1 1.44 - - - - 1 0 0.0000 0.0000 

 การพัฒนาองคการ 
เปาประสงค 4.5 มหาวิทยาลยัมีการใชเทคโนโลยีและเคร่ืองมือตางๆ ของ Social Media ท่ีทันสมัยในการสรางภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4.5.1 ระดับความสําเรจ็ของการปรับปรุงเวบ็ไซต
(24) 

ระดับ
ความ 
สําเร็จ 

5 2.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1270 

  78.72               4.5781 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และไดรับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจําป 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
     วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และไดจัดตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ระดับวิทยาลัย ในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โดยจะดําเนินการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ 5 องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบงชี้ มีคะแนน
เฉลี่ยอยูที่ 4.11 คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับดี ซึ่งสามารถจําแนกผลการตรวจประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบที ่
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน ปจจัยนําเขา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) คะแนนเฉลี่ย 

1) การผลิตบัณฑิต 1.51 5.00 3.89 3.07 ระดับพอใช 
2) การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3) การบริการวิชาการ
แกสังคม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4) การทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5) การบริหารจัดการ - 5. ) - 5.00 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 2.38 5.00 4.45 4.11 ระดับด ีตองปรับปรุง ระดับดีมาก ระดับด ี 
เกณฑการใหคะแนน :  
          ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.95 4.05 4.15 4.25 ≥4.35  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ
ภายในประจําป 

1.60 4.11 2.6000 0.0528 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.11 ไมบรรล ุ

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
แนวทางการดําเนินการระดับคณะ/วิทยาลัย 
1) กําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน 
2) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน 
3) จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร 
4) กําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกําหนดผูรับผิดชอบ ระดับหนวยงาน และระดับ
หลักสูตร 
5) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน และระดับหลักสูตร 
6) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
7) ดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ของหนวยงาน 
8) ติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 
ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา 
9) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษาตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อ
พิจารณา 
10) รายงานผลการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(lmprovement Plan) ระดับหนวยงานและระดับหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา ตอมหาวิทยาลัย 
11) ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับหลักสูตร ภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
12) นําผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา ภายใน วันที่ กรกฏาคม – สิงหาคม 
13) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหนวยงาน ในระบบ CHE - QA Online ภายในสัปดาหที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 
14) รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน ระหวางสัปดาหที่ 3 ของเดือนสิงหาคม 
15) นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหนวยงาน 
16) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตรและ
ระดับหนวยงาน ตอมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาหที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 
17) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน 
18) สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตอมหาวิทยาลัยภายใน สัปดาหที่ 3 ของเดือน
กันยายน ในระบบ CHE - QA Online 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
- มีงบประมาณสนับสนนุดานการประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
หลักฐานอางอิง:  
         1.1.1-01 รายงานการประเมินตนเองที่เปนรายงาน ประจําปการศึกษา 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.2 รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรบัการยกยองหรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

           2. ฝายกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีใหรางวัล 

ระบุดาน 
ของรางวัล ว-ด-ป  

ไดรับ
รางวัล 

ผูท่ีไดรับรางวัล 

1 2 3 ช่ือ-สกุลผูไดรับรางวัล ช้ันป ประเภท 
การศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส      
 1. รางวัลชนะเลิศ แอธเลติค

ฟสิคเยาวชนหญิง ความสูง
ไมเกิน 160 เซนติเมตร 

การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35  “แม
กลองเกมส” จังหวัด
สมุทรสงคราม 

   11 – 21 
ต.ค. 2561 

นางสาวบุญฑริกา  วงษกัณหา ป 2 ภาคปกติ 

 2.  รางวัลชนะเลิศ โมเดลฟ
สิคเยาวชนหญิง ความสูง
ไมเกิน 160 เซนติเมตร 

การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35  “แม
กลองเกมส” จังหวัด
สมุทรสงคราม 

   11 – 21 
ต.ค. 2561 

 นางสาวบุญฑริกา  วงษกัณหา ป 2 ภาคปกติ 

 3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 เพาะกายเยาวชนชาย 
รุนน้ําหนักเกิน 70 
กิโลกรัม 

 การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35  “แม
กลองเกมส” จังหวัด
สมุทรสงคราม 

   11 – 21 
ต.ค. 2561 

 นายพุฒิ สมบุญรอด   ป 2 ภาคปกติ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยองหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รางวัล 15 27 22 

1.1 ระดับชาติ รางวัล 15 27 22 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล 8 24 22 
 (2) การสื่อสาร รางวัล 11 2 0 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - 1 0 
 (4) อ่ืนๆ รางวัล - 0 0 

1.2 ระดับนานาชาติ รางวัล - 0 0 
 (1) นักปฏิบัต ิ รางวัล - 0 0 
 (2) การสื่อสาร รางวัล - 0 0 
 (3) จิตสาธารณะ  รางวัล - 0 0 
 (4) อ่ืนๆ รางวัล - 0 0 
2. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด คน - 2,581 2,837 
3. รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรับการยกยอง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

รอยละ - 0.93 0.77 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

4. รางวัล POPULAR VOTE 
โครงการเครือขายคาม
รวมมือทางวิชาการดานโล
จิสติกส ระดับคณะวิชา 
กิจกรรมการเผยแพรภูมิ
ปญญาทองถ่ินไทย
แหงชาติ ครั้งที่ 4 "การจัด
เสนทางโลจิสติกสสงเสริม
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม" 

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก    7 
กุมภาพันธ 

2562 

นายจิรกิตต เสถียรุจิกานนท 
นายเดโชชัย พลเยี่ยม 
นางสาวกชกร วิไลรัตน 

ป 2 ภาคปกติ 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
2 โมเดลฟสิคเยาวชนหญิง 
รุนความสูงไมเกิน 160 
เซนติเมตร 

การกีฬาแหงชาติประเทศไทย
และจังหวัดบุรีรัมย 
การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย
เกมส" 

   10 - 12 
พฤษภาคม 

2562 

นางสาวบุญฑริกา  วงษกัณหา ป 2 ภาคปกติ 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
3 แอธเลติคฟสิคเยาวชน
หญิง รุนความสูงไมเกิน 
160 เซนติเมตร 

การกีฬาแหงชาติประเทศไทย
และจังหวัดบุรีรัมย 
การแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย
เกมส" 

   11 - 12 
พฤษภาคม 

2562 

นางสาวบุญฑริกา  วงษกัณหา ป 2 ภาคปกติ 

7. รางวัล ผูมีความประพฤติดี 
ต้ังมั่นในธรรมะขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาดํารงตนเปนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม เปน
ตัวอยางที่ดีแกสังคม พุทธ
สมาคมแหงประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ  

พุทธสมาคมแหงประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ   

   29 
พฤษภาคม 

2562 

นายเดโชชัย พลเยี่ยม ป 2 ภาคปกติ 

8. รางวัลชมเชยการแขงขัน
บอรด ระดับอุดมศึกษา 
เครือขายโลจิสติกส ครั้งที่ 
1 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
บางเขน 
(กรุงเทพมหานคร) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม    31
กรกฎาคม

2562  

นายฟองเงิน บรรลุสุข ป 2 ภาคปกติ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ศูนยการศึกษา จ.ระนอง 
9. รางวัลชนะเลิศ การเขียน

สตอร่ีบอรดและผลิตคลิป
วิดีโอ ภายใตหัวขอ การรุ
เทาทันสื่อ โครงการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจังหวัดระนอง 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระนอง 

    27 
มีนาคม 
2562 

นางสาวอัจฉราพร พัวพันธศรี 
นางสาวขวัญชนก ศุภพันธ 
นายพชร นันทวิริยนนท 
นายฟองเงิน บรรลุสุข 
นายวสุรัตน  วีระสัย 
นางสาวปรารถนา จันทร 

ป 2 ภาคปกติ 

10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1 การประกวดอานออก
เสียงภาษาอังกฤษตาม
โครงการรักการอาน 

องคการบริหารสวนจังหวัด
ระนอง 

 

  

28 
สิงหาคม 
2562 

นายวสุรัตน   วีระสัย ป 2 ภาคปกติ 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  

11. รางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจําปการศึกษา 
2560 รางวัลเหรียญ
ทอง 

กลุมบริษัทเซ็นทรัลจํากัด    20 ต.ค. 
2561 

นายกรกต ชวยแสง  ป 3 ภาคพิเศษ 

12. รางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจําปการศึกษา 
2560 รางวัลประเภท
เหรียญเงิน (รางวัลที่ 
1) 

กลุมบริษัทเซ็นทรัลจํากัด    20 ต.ค. 
2561 

นางสาวกัลยา มงคลสูตร  ป 3 ภาคพิเศษ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

13. รางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจําปการศึกษา 
2560 รางวัลประเภท
เหรียญเงิน (รางวัลที่ 
2) 

กลุมบริษัทเซ็นทรัลจํากัด    20 ต.ค. 
2561 

นางสาวหฤทัย ทองนรินทร  ป 3 ภาคพิเศษ 

14. รางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจําปการศึกษา 
2560 รางวัลประเภท
เหรียญเงิน (รางวัลที่ 
3) 

กลุมบริษัทเซ็นทรัลจํากัด    20 ต.ค. 
2561 

นางสาวณัฐชนก เตชฤทธิพิทักษ  ป 3 ภาคพิเศษ 

15. รางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจําปการศึกษา 
2560 รางวัลประเภท
เหรียญเงิน (รางวัลที่ 
4) 

กลุมบริษัทเซ็นทรัลจํากัด    20 ต.ค. 
2561 

นางสาวศันสนีย เอ่ียมประเสริฐ  ป 3 ภาคพิเศษ 

16. รางวัลเหรียญทอง 
เปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการ
การฝกปฏิบัตงานอยู
ในเกณฑดีเยี่ยม 

กลุมบริษัทเซ็นทรัล จํากัด    3 
กันยายน 
2562 

นางสาวหฤทัย ทองนรินทร  ป3 ภาคพิเศษ 

17. รางวัลเหรียญทอง 
เปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการ
การฝกปฏิบัตงานอยู
ในเกณฑดีเยี่ยม 

กลุมบริษัทเซ็นทรัล จํากัด    3 
กันยายน 
2562 

นางสาวศันสนีย เอ่ียมประเสริฐ  ป3 ภาคพิเศษ 

18. รางวัลเหรียญเงิน เปน
ผูที่มีความรู
ความสามารถในการ
การฝกปฏิบัตงานอยู
ในเกณฑดีเยี่ยม 

กลุมบริษัทเซ็นทรัล จํากัด    3 
กันยายน 
2562 

นายศรัญณ ปนทอง ป3 ภาคพิเศษ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
19. รางวัลชมเชย Smart 

Start Idea ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําเดือนตุลาคม 
61 โจทย IDEA WOW 
สรางสินคาและบริการ
สําหรับสุภาพสตรี 
WOW WOW  

ธนาคารออมสิน    30 ต.ค. 
2561 

นางสาวกฤตพร เพชรสัมฤทธิ์ 
นางสาวกุลภัสสรณ สาเหม 

ป 3 ภาคปกติ 

 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
20.  รางวัลเขารอบ 11 

ทีมสุดทาย 
ระดับอุดมศึกษา 
ภายใตโครงการ การ
ประกวดวีดีโอภายใต
หัวขอ "คนรุนใหมไร 
Food Waste" 

 บริษัท ซีพีแรม จํากัด 
รวมกับ สาขามีเดียอาตส 
มหาวิทยาลัยเทคโลยีประจอม
เกลาธนบุรี 

   22 
กุมภาพันธ 

2562 

 นายกําธร บานเย็น 
นายคุณานนต นิมิตสกุลกาญจน 
นายภูริวัจน ศรีพุฒิสิทธิ์ 
นางสาวมนัสนันท ธนาศุภวัฒน 

ป 3 ภาคปกติ 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ 
21. รางวัล ผูมีความ

ประพฤติดี ต้ังมั่นใน
ธรรมะขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา
ดํารงตนเปนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
เปนตัวอยางที่ดีแก

พุทธสมาคมแหงประเทศ
ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ   

   29 
พฤษภาคม 

2562 

นายไกรวิน ออนสกุล   ป 2 ภาคปกติ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 
เดือน 

รอบ 12 
เดือน 

สังคม พุทธสมาคม
แหงประเทศไทย  ใน
พระบรมราชูปถัมภ  

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการโซอุปทานอาหารและบริการ 
22. รับเครื่องหมาย DBD 

Registered 
ผูประกอบการธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(จดทะเบียนพาณิชย
สําหรับรานคา
ออนไลน /DBD 
Registered / DBD 
Verified) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 563  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

   26 
กรกฎาคม 

2562  

นางสาวนิรชา เทียนเทียง ป 3  ภาคปกติ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
          ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  รอยละ 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.10 0.20 0.30 0.40 ≥0.50  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.1.2 รอยละของรางวัลที่นักศึกษาไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

2.00 0.77 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥0.50 0.77 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน ดําเนนิการสนับสนนุสงเสริมใหแตละหลักสูตรสงนักศึกษาเขา รวมการประกวด

ในเวทีตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการเขารวมแขงขันกับสถาบนัตางๆ ใน สายงานดานการจัดการโลจสิติกส 
และในสายงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเพ่ือเปนประโยชนกบันักศึกษาไดเรียนรูทั้งจากทฤษฎี และการปฏิบัติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนนุ 
2) ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.1.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวของกับอัตลักษณ” 
1.1.3-02 ภาพถายโลรางวลั ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาท่ีไดรบัการยกยองหรือยอมรับ
ในระดับชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับของผูใชบณัฑิตและสังคม และมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คะแนน 4.39 4.38 4.39 

สาขาวิชา 
คาเฉล่ียคุณภาพรายดาน 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข  การสื่อสาร ฯ 

รวม การแปลผล 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  

4.50 4.39 4.35 4.41 4.28 4.39 มาก 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน
ธุรกิจ  

4.59 4.27 4.33 4.48 4.28 4.39 มาก 

 - แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาว ี 4.56 4.52 4.51 4.47 4.52 4.51 มากท่ีสุด 
 - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคา
ปลีก 

4.43 3.76 3.91 4.32 3.79 4.04 มาก 

 - แขนงวิชาการจัดการโซอุปทาน
ธุรกิจอาหารและบริการ 

3.96 4.20 4.41 4.22 4.08 4.17 มาก 

 - แขนงวิชาการจัดการการขนสง 4.98 4.73 4.75 4.83 4.66 4.79 มากท่ีสุด 
3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

4.75 4.67 4.67 5.00 4.75 4.77 มากท่ีสุด 

4. หลักสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

4.75 4.33 4.33 4.50 4.00 4.38 มาก 

ภาพรวมทัง้หมด 4.57 4.31 4.34 4.45 4.28 4.39 มาก 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.75 3.90 4.05 4.20 ≥4.35  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.00 4.39 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.35 4.39 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. วิทยาลัยจัดสงแบบสอบถามคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF ของแตละหลักสูตรใหผูใชบัณฑติตอบ โดยใชฐานขอมูล 
ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 
2. วิทยาลัยกํากับติดตามและรวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทีไ่ดรับคนืจากผูใชบณัฑิต 
3. วิทยาลัยบนัทึกขอมูลวิเคราะหผลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และรายงานตอกองบริการการศึกษา 
4. วิทยาลัยนาํผลการสาํรวจฯ มาใชในการประเมินฯ และปรับปรุงการดําเนนิงาน 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ไดรับความรวมมือจากหลักสูตรที่ใหความสําคัญในการติดตามผลการสํารวจคุณภาพบัณฑิต 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง 
1.2.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต”ิ 
1.2.1-02 รายงานผลการสํารวจของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2561 
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
1. จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด คน 302 432 521 
2. จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถามเรื่องการ

มีงานทํา 
คน 294 429 521 

2.1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

คน 246 370 466 

2.2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําระยะเวลา
มากกวา 1 ป 

คน 8 22 15 

2.3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 0 2 
2.4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร คน 4 5 0 
2.5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 20 24 29 
2.6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา 
คน 3 6 6 

2.7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไมมีงานทํา คน 13 2 3 
3. จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถามเรื่องการ

มีงานทํา (ไมนับรวมบัณฑติที่มีงานทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษา
ตอ ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร) (ขอ 2 ลบดวย (2.3 + 
2.4 + 2.5 + 2.6)) 

คน 267 394 484 

4. รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (ขอ 2.1 / ขอ 3 x 100) 

รอยละ 91.79 93.91 96.28 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
71.00 76.00 81.00 86.00 ≥91.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป  

2.00 96.28 5.0000 0.1270 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥91.00 96.28 บรรลุ  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. หลักสูตรผลักดนัใหบัณฑิตเขาไปตอบขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  
2. ตรวจสอบและยืนยนัขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1. การใหความสําคัญของแตละสาขาวิชาในการติดตามการเขาตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ใหครบถวนตามจาํนวนท่ีสาํเร็จ
การศึกษา 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
หลักฐานอางอิง: 
1.2.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีทไ ดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป” 
1.2.2-02 รายงานการสาํรวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีทไ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ประจําปการศึกษา 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนท่ีสงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรบัการพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษาที่เขารวม

โครงการ ชั้นป ชื่อโครงการที่ 
เขารวม 

ว/ด/ป  
ที่เขารวม 

สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
1 นางสาวพิรินยา นาคเขียว 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Start up) รุน 3 
15-16 ธันวาคม 2561 

2 นางสาวเกมส กําพูน 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

3 นางสาววรชา แปนใหญ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

4 นายพศวัต ลาโสตร 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

5 นายกนุชศิทธ ขนามแกว 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

6 นายชนพัฒน บัวบาน 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

7 นางสาวเบญจมาภรณ ยอดงาม 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

8 นางสาวดวงกมล ลิ้วศิริ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

9 นางสาวชลธิชา กวางทุง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

10 นางสาวพิมพร ไชยชนะ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

11 นางสาวสุนัชชา  สุขีต ิ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 
 

15-16 ธันวาคม 2561 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1 .  จํ านวนนั กศึ กษาที่ เ ข า ร ว มการพั ฒนา เป น
ผูประกอบการรุนใหม (startup)  

คน - - 64 

2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คน - - 2,734 
3. ร อยละของนั กศึ กษา ท่ี ได รั บการพัฒนาเป น
ผูประกอบการรุนใหม (startup) 

รอยละ - - 2.34 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

12 นางสาวจุฑาทิพย. พรหมอินทร 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

13 นายสุริยา อามาตยพล 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

สาชาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
14 นางสาวผกามาศ ชอผกา 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Start up) รุน 3 
15-16 ธันวาคม 2561 

15 นายสหรัถ รุงฐานุพงศ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

16 นางสาวกานตอง ทองสะอาด 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

17 นางสาวกนกพร เมคิน 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

18 นางสาวทินประภา ปนเนตร 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

19 นายสรชน รินทรการ  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

20 นายอิทธิกร  เกิดศรีทอง  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

21 นายณัฐภาส  จรัลโชติชัยรัตน  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

22 นายพงษรัตน เจริญโต  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

23 นายจิณณะ  วิรตนวรกูล 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

24 นางสาวชลลดา แตงวัด 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

25 นายวรภพ  อดุลเจริญทอง 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

26 นายอภิญญาพงษ  ตั่งพงษ 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

27 นายดิรดิตถ  โพธินันทกุล 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

28 นางสาวปญญาพร  บัวสาย 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

29 นางสาวสราลี  ศิริวัฒน 2 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

สาชาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
30 นางสาวศศิวิมล อยูประจํา 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Start up) รุน 3 
15-16 ธันวาคม 2561 

31 นางสาวพันธิตรา ซาเหลา 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

32 นางสาวศศิพิมพ ธนฤทธิ์ชูโชติ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

33 นางสาวสิริยากร ดวงทอง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

34 นางสาวสุวนันท ขวัญแกว 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

35 นางสาวชนากานต  ศิริมงคล 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

36 นางสาวเมธาวี  พรหมโยธา 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

37 นางสาวรัชดาภรณ ประสงครัตน 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

38 นางสาววรฤทัย  นิลสระคู 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

39 นายคณิศร  เรืองวิจิตร 2 
 

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

40 นางสาวสิรยากร ถิวงทอง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

สาชาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการโซอุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 
41 นางสาวนิรชา   เทียนเท่ียง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Start up) รุน 3 
15-16 ธันวาคม 2561 

42 นางสาวเกวลิน    โพธิรังษ ี 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

43 นายณัฐวิชช    ฐานสิมะโรจน 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

44 นางสาวภัทริยา    สมบุญนาค 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

45 นางสาวจิราพัชร    คีรินทร 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

46 นางสาวณัฐวรัญ      สงวนพฤกษ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

47 นางสาวณัฐกานต    พนพิเชษฐกุล 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

48 นางสาวกนกวรรณ    พึ่งเสนาะ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

49 นายอุภัยภัทร     สาหรายทอง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

สาชาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการขนสง 
50 นางสาว พัชรีพร เอี่ยมสูงเนิน 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Start up) รุน 3 
15-16 ธันวาคม 2561 

51 นางสาวกิติญาพร แผผล 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

52 นางสาวนิโลบล เหมสกล 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

53 นางสาววริศภ เมืองยม 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

54 นางสาวทุทธิดา เหมือนโพธ์ิ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

55 นางสาวฌานฉัตร ฉัตรสูติ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

56 นางสาวรุจิรา  นิศราชล 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

สาชาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการขนสงทางอากาศ 
57 น.ส.อัญชลี ชาวกงจักร 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ

รุนใหม (Start up) รุน 3 
15-16 ธันวาคม 2561 

58 นายนุกูล สุขสําอางค 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

59 นายพชรพล ชัยวิริยะพงศ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

60 นางสาวสุวราพร  คําบาง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 3 

15-16 ธันวาคม 2561 

61 นางสาวสุภาพร  ศรีทอง 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

62 นางสาวสุกัญญา  บุญใหม 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

63 นางสาวรัตติยา  ทิพกลอม 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 

64 นางสาวฉัตรฑิกา  อรรถพิธ 3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาเปนผูประกอบการ
รุนใหม (Start up) รุน 4 

15-16 ธันวาคม 2561 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.25 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 1.25 1.50 1.75 ≥2.00  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.3.1 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการ
พัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) 

1.44 2.34 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥2.00 2.34 บรรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. จัดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการ 
2. หลักสูตรกํากับ ดูแลนักศึกษา ใหเขารวมกิจกรรมตามแผนการงานโครงการสรางและบมเพาะนักศึกษาให “ออกตัว” (Start 
up) เปนเจาของกิจการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
หลักสูตรใหความรวมมือในการจัดสง และกาํกับดูแลนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง: 
1.3.1-01 รายงานสรุปผลการเขารวมกิจกรรมโครงการสรางและบมเพาะนักศึกษาให “ออกตัว” (Start up) เปนเจาของ
กิจการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. ผลรวมคาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
สงเสริม หรือพัฒนาใหกับนักศึกษา 

คะแนน 37.43 33.24 28.57 

2. จํานวนจัดกิจกรรมการส ง เสริม หรือพัฒนาใหกับ
นักศึกษาทั้งหมด กิจกรรม 8 7 6 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมหรือฒนาใหกับนักศึกษา 

คะแนเฉลี่ย 4.68 4.75 4.76 

 โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจําแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ลําดับ ลักษณะกิจกรรม โครงการ/กิจกรรม จํานวน

ผูเขารวม 
ระดับความ
พึงพอใจ 1 2 3 4 5 

1      โครงการ CLS Ambassadors Contest  2018 1,413 4.86 

2     โครงการแสงธรรมนําชีวิต ประจําปการศึกษา 2561 654 4.82 

3      โครงการเพาะเมล็ดพนัธุใหม CLS จังหวัดระยอง 103 4.79 

4     โครงการอบรมการเตรียมความพรอมสูสถาน
ประกอบการ 

688 4.83 

5    โครงการอบรมการใชงานโปรแกรมเอ็กเซลสําหรับนักโล
จิสติกส (Excel for Logistics) 

83 4.88 

6    โครงการอบรมใหความรูทางดานงานประกนัคุณภาพ 1413 4.39 
หมายเหตุลักษณะกิจกรรม : 
 1) กิจกรรมคุณธรรมจริยาธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและดารใชเทคโนโลยี   
เกณฑการใหคะแนน :  

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.85 4.00 4.15 4.30 ≥4.45  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.3.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการสงเสริมหรือพัฒนา
ใหกับนักศึกษา 

1.44 4.76 5.0000 0.0915 

 



 
 

 
 0 

SS
R

U
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.45 4.76 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ป (2559-2563) และประจําปการศึกษา 2560ระดับ
มหาวิทยาลัย เสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษา 
3. ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาตอกิจกรรม และประเมนิความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด
จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจรรมพัฒนานักศึกษาฯ ทุกโครงการที่จัด 
4. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ/กิจรรมพัฒนานักศึกษาฯ ทุกโครงการที่จัด 
5. นําผลการประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงดาํเนินงานครั้งตอไป 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดกิจกรรม/โครงการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง:.. 
1.3.2-01 แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจาํปการศึกษา 2561 
1.3.2-02 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
1.3.2-03 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาํปการศึกษา 2561 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายวิชาการ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
ท่ี ช่ือผลงานท่ี 

สงเขาประกวด 
รายช่ือนักศึกษาเจาของผลงาน ว/ด/ป 

ท่ีจัดสง 
ช่ือหนวยงาน/องคจัด

ประกวด 
ว/ด/ป  
ท่ีตัดสิน 

ผลการตัดสินของ
ผลงานท่ีสงเขา

ประกวด 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

1. การจัดเสนทางโลจิสติกส
สงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  

1.นายเดโชชัย พลเยี่ยม 
2.นายจิรกิตติ์ เสถียรจุิกา
นนท 
3.นางสาวกชกร วิไลรัตน 

14/12/2561 วิทยาลัยเซาธอีสท
บางกอก 

7/2/2562 รางวัล 
POPULAR 
VOTE โครงการ
เครือขายคาม
รวมมือทาง
วิชาการดานโลจิ
สติกส ระดับ
คณะวิชา 
กิจกรรมการ
เผยแพรภูมิ
ปญญาทองถ่ิน
ไทยแหงชาติ ครั้ง
ที่ 4 "การจัด
เสนทางโลจิ
สติกสสงเสริม
การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม"  

 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 
2. ชื่อผลงาน: ทุกๆคร้ังที่ฉันกิน 

ชื่อทีม: M.C.S. ไร Food 
Waste 
ภายใตงานประกวดหวัขอ: คน
รุนใหมไร Food Waste 

1. นายกาํธร บานเย็น 
2. นายคุณานนต นิมิตสกุล
กาญจน 
3. นายภูรวิัจน ศรีพุฒิสิทธิ ์
4. นางสาวมนัสนันท 
ธนาศุภวัฒน 

6/2/2562 บริษัท ซีพีแรม 
จํากัด รวมกับ สาขา
มีเดียอาตส 
มหาวิทยาลัยเทคโล
ยีประจอมเกลา
ธนบุรี 

22 กพ. 
2562 

เขารอบ 11 ทีม
สุดทาย 
ระดับอุดมศึกษา 
ภายใตโครงการ 
การประกวด
วีดีโอภายใต
หัวขอ "คนรุน
ใหมไร Food 
Waste"  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
2560 2561 2562 

1. จํานวนสาขาวิชาที่ส งผลงานของนักศึกษาเขา
ประกวด  

สาขาวิชา - - 3 

2.  จํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนท้ังหมด  สาขาวิชา - - 5 
3. รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขา
ประกวด 

รอยละ - - 60.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3 ทีม 1. สรางธุรกิจทองเท่ียวยุค
ใหมโดยใชเสนหชุมชน "บาน
ศาลาดิน" 

1. นส.ศศิธร เนตรอินทร 
2. นส.วรรณวิศา รอดทอง 
3. นส.นิสาชล เพียรเขตกิจ 
4. นส.ชมภูนุช  โอฬารัก 

21 กพ.2562 ธนาคารออมสิน 28 กพ.
2562 

ไมผานเกณฑ 

4 ทีม 2. สรางธุรกิจทองเท่ียวยุค
ใหมโดยใชเสนหชุมชน" ทวัร
สุขภาพ  โรงพยาบาลหลวงพอ
เปน" 

1. นส.อทิตญา ภูเกิด 
2. น.ส.ฐิติกา แกวจีน 
3. นางสาว สุกญัญา บุญ
ใหญ 

21 กพ.2562 ธนาคารออมสิน 28 กพ.
2562 

เขารอบ 5 ทีม 
แตไมผานเกณฑ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
4 ทีม 2. สรางธุรกิจทองเท่ียวยุค

ใหมโดยใชเสนหชุมชน" ทวัร
สุขภาพ  โรงพยาบาลหลวงพอ
เปน" 

4. นายคํานวน ตึกด ี 21 กพ.2562 ธนาคารออมสิน 28 กพ.
2562 

เขารอบ 5 ทีม 
แตไมผานเกณฑ 

5 ทีม พลอยพกหมอนไปโรงเรียน 1. นางสาวกฤตพร เพชร
สัมฤทธิ ์
2. นางสาวกุลภัสสรณ สา
เหม 

ต.ค. 2561 ธนาคารออมสิน 31 ต.ค. 
2561 

รางวัลชมเชย 
Smart Start 
Idea ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําเดือน
ตุลาคม 61 โจทย 
IDEA WOW 
สรางสินคาและ
บริการสําหรับ
สุภาพสตรี 
WOW WOW  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
30.00 35.00 40.00 45.00 ≥50.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.3.3 รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของ
นักศึกษาเขาประกวด 

1.44 60.00 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥50.00 60.00 บรรลุ 

 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน ดําเนนิการสนับสนนุสงเสริมใหแตละหลักสูตรสงนักศึกษาเขา รวมการประกวด

ในเวทีตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการเขารวมแขงขันกับสถาบนัตางๆ ใน สายงานดานการจัดการโลจสิติกส 
และในสายงานท่ีเก่ียวของกับสาขาเพ่ือเปนประโยชนกบันักศึกษาไดเรียนรูทั้งจากทฤษฎี และการปฏิบัต ิ
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนนุ 
2) ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.3.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของสาขาวิชาที่สงผลงานของนักศึกษาเขาประกวด” 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัด Mini-conference 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
ลําดับ ชื่อบทความวิจยั ชื่อ-สกุล นักศึกษาเจาของ

ผลงาน 
ผลการพิจารณา
การนําเสนอ Mini-

conference 

ชื่องานจัด Mini-
conference 

ว/ด/ป 
(ที่นําเสนอ) 

1. การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดซ้ือ
วัตถุดิบของการผลิต
เคร่ืองปรับอากาศ(กรณีศึกษา
บริษัท ABC จํากัด) 

วาที ่รอยตรีหญิง ชญาภา 
ไทยสงวนวรกุล 

ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2  

4 มิถุนายน 2562 

2. ปจจัยสงผลนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ
ไทย 

นาย เอกชัย ยังวาณิช ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

3. ผลกระทบของการตลาดภายในตอ
การมีสวนรวมของคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยเอกชนนานาชาติใน
ประเทศไทยซ่ึงถูกกํากับโดยความ
สอดคลองทางวัฒนธรรม 

นางสาววันวิศา ดวงเจริญ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

4. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาจากรานของชําธงฟา
ประชารัฐของผูบริโภคในตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

นายศรัญณ ปนทอง ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

5. ผลกระทบของการใช Facebook 
ตอการปรับตัวขามวัฒนธรรมของ
นักศึกษาตางชาติใน
กรุงเทพมหานครประเทศไทย 

นางสาวกฤตพร เพชรสัมฤทธิ ์ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

6 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพบริการของ
รานอาหารประเภทบริการตนเองใน
เขต ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

นางสาวชนากานต ศิริมงคล ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

7 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพสินคา
ประเภทอาหารสัตวของรานคาใน

นางสาวศศิวิมล อยูประจํา ผานการพิจารณา / การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส

4 มิถุนายน 2562 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
2560 2561 2562 

1. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอจาก
การจัด Mini-conference 

ผลงาน - - 64 

2. จํานวนผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีสงเขารวมนําเสนอ
จากการจัด Mini-conference 

ผลงาน - - 64 

3. รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผานการนําเสนอ
จากการจัด Mini-conference 

รอยละ - - 100.00 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คัดเลือก และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

8 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของ
นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในจังหวัดนครปฐม, 
ประเทศไทย 

นาย ณัฐวุฒิ บุญบัว ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

9 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
การของการปลกูกลวยหอมทอง  
กรณีศึกษา สวนกลวยกาญจนา 
จังหวัดปทุมธานี 

นางสาวจิราพัชร ทองประสม ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

10 การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของ
ธุรกิจผักปลอดสารพิษสวนคุณณัฐ
วุฒ ิตําบลตานิม อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายธนบัตร บุตรพรม ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

11 การศึกษาระบบการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชนผักปลอด
สารพิษสวนคุณณัฐวุฒิ ตําบลตา
นิม อําเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ฉัตรฑิกา อรรถพธิ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

12 การประยกุตใชปริมาณการสั่งซ้ือที่
ประหยัดที่สุดและจุดสั่งซ้ือใหม : 
กรณีศึกษา ชัยรัตน ฟารม 

นายณัฐวิชช ฐานสิมะโรจน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

13 การประยกุตใชลีนเพื่อการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการ
คลังสินคาและสินคาคงคลังของ
โรงงานกวยเต๋ียวไทยเจริญผล 

นางสาวณัฐกานต พนพิเชษฐ
กุล 

ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

14 การศึกษาแนวทางการเลือกทําเล
ที่ตั้งเพ่ือเพิ่มยอดขาย : กรณีศึกษา 
ราน Aue เฟอรนิเจอร 

นางสาวสุทธิดา ลี้สุขสมบูรณ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

15 การประยกุตใชเทคนิคพยากรณ 
เพ่ือการวางแผนการผลิตกวยเต๋ียว
เสนสดของโรงงานไทยเจริญผล 

นางสาวกรภัคณัชส  คีรินทร ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

16 ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการซ้ือ
สินคาในเกม Garena ROV ของ
ลูกคาในอําเภอศาลายา จังหวัด
นครปฐม 

วิศวะ อุนยะวงษ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

17 การประยกุตใชเทคนิคการ
พยากรณความตองการสัตวปก
เพ่ือการจาํหนาย กรณีศึกษา ชยั
รัตน ฟารม 

นางสาวภัทรยิา สมบญุนาค ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

18 การรับรูของผูบริโภคที่มีตอการ
จัดการหวงโซอุปทานสีเขียว: การ
ประเมินของอัตลักษณองคกร 

นางสาวกมลชนก บูรณกลาง ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

19 การรับรของผูบริโภคที่มีตอการ
จัดการหวงโซอุปทานสีเขียว:การ
ประเมินอัตลักษณองคกร 

นางสาว บษุรากร สามงามยา ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

20 คุณภาพการใหบรกิารของ
โรงพยาบาลที่สงผลตอความพึง
พอใจของผูปวย  
กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐใน
เขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี 

นางสาวรัตนาพร ปนทอง     ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

21 การศึกษาระบบโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนธุรกจิสงออกปลาหาง
นกยูง กรณีศึกษา นุ กัปป ฟารม 

นายชินโชต ิ มิตตะกานนท ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

22 แนวการพัฒนาและปรับปรุงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความพึง
พอใจ 
การใชบริการ  กรณีศึกษา 
ไปรษณียไทยในเขตอําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุร ี

นางสาวธนัชชา  การีโรจน,  ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

23 ธุรกิจขนาดเล็กสําหรับคนรุนใหม
ของนักศึกษาสวนสุนันทา 

นางสาวนุชรียพร แกวรัตน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

24 การเพิ่มประสิทธภิาพในการเติม
สินคาดวย Visual Control และ 
Visual Display 

นายยุทธศักดิ์ บานกอ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

25 การนําหลกั 5 ส มาประยุกตใชใน
การจัดการรานคา 

นายนวพล คุณวุฒิมโนธรรม ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

26 การวิเคราะหการเลือกทาํเลที่ตั้ง
ศูนยกระจายสินคาดวยวธิีการหา
จุดศูนยกลาง 
กรณีศึกษา บริษัท เวิรค พรอบ
เพอรตี้ (ไทยแลนด) จาํกัด 

นางสาวอรว ีรักไทย ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

27 การศึกษาความเปนไปได การ
สรางศูนยกระจายสินคา 
กรณีศึกษา บริษัท เวิรค พรอบ
เพอรตี้ (ไทยแลนด) จาํกัด 

นางสาวจันธิมา ไชยบุญม ี ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

28 การเพิ่มประสิทธภิาพคลังสินคา
ดวยวธิี ABC Analysis 
กรณีศึกษา บริษัท ชอวเพ็ท จํากัด 

นางสาวพิชชากร ลิขิตกาญจน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

29 การเพิ่มประสิทธภิาพคลังสินคา
ดวย วิธ ีFixed Location 
System 
กรณีศึกษา บริษัท ชอวเพ็ท จํากัด 

นางสาวศุทธิรัตน การะเกษ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

30 การเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการกลวยไมโดยใช
คลังสินคาหองเย็น 
กรณีศึกษา สวนกลวยไมลุงตอย 

นายววิัฒนชัย ไสยกรรม ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

31 การเพิ่มประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการกลวยไมโดยใช
ตูควบคุมอุณหภูม ิ
กรณีศึกษา สวนกลวยไมลุงตอย 

นายวงศกร นาควิจิตร ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

32 แนวทางการแกไขปญหา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพคลังสินคา  
กรณีศึกษา บริษัท XYZ จํากัด 

นางสาวมาธิลดา ทรัพยสิน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

33 Solutions To Solve Problems 
And Increasing Efficiency 
Warehouse  
A Case Study Of XYZ 
Company Limited 

นายอุดม พูลลาภ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

34 การลดระยะเวลาในการจัดเกบ็
สินคาและการหยิบสินคาโดยการ
ประยุกตใชระบบจัดเก็บสินคาโดย
กําหนดตําแหนงตายตวั (Fixed 
Location) 

นายพรหมพิริยะ ไชยศร ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

35 การเพิ่มประสิทธภิาพพื้นที่ภายใน
คลังสินคา โดยการใช ระบบการ
ออกแบบการวางผังคลังสินคา
อยางเปนระบบ (SLP: 
Systematic Layout Planning)  

นายกริช ประสิทธิ์ผล ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

36 การเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน
ของคลังวัตถุดิบดวยการ
ประยุกตใช Microsoft Excel
กรณีศึกษา บริษัท KevTEC 
Automobile จํากัด 

นางสาวณัฏฐนิช ทาสอน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

37 การสรางแนวทางแกไขปญหา
ทํางานซํ้าซอนของคลังสินคาขา
ออก 
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด 

นางสาววิลาวัณย บุตรดี ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

38 ทฤษฎีการวางผังอยางเปนระบบ, 
การกําหนดตําแหนงจัดเกบ็อยาง
ตายตัว และการใชเทคโนโลยี
บารโคด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานภายใน
คลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท เอส.
ไว.เอส.เมทอล โปรดัคส จํากัด 

นางสาวสมฤดี หอมจําปา ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

39 อคติที่มีตอแรงงานตางดาวชาว
เมียนมาของนายจางชาวไทยใน
จังหวัดระนอง 

นายหทัยพันธน สุนทรพิพธิ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

40 การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานการขนสงตูคอนเทน

นายวัชรพงศ คงม่ัน ผานการพิจารณา / การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส

4 มิถุนายน 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เนอรภายในทาเรือ กรณีศึกษา
บริษัทสุขสวัสดิ์ เทอรมินอล จํากัด 

คัดเลือก และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

41 การพัฒนาคูมือการสงออกกิ่งพันธุ
องุนสําหรับผูประกอบการในเขต
พื้นที่ภาคกลาง 

นางสาวจิรนันท ชุมดอนไพร ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

42 ศึกษาความตองการคุณลักษณะ
ของบุคลากรแผนก Sea Freight 
บริษัท Freight Forwarder ใน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุฑารัตน สงวนพันธุ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

43 การเพิ่มประสิทธภิาพใน
กระบวนการขนสงน้ําตาลของ
ทาเรือ กรณีศึกษา : Thai Sugar 
Terminal Public Company 
Limited 

นางสาวณัฐวดี เพ็ชรประจาํ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

44 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติการ
สงออกกุงขาวแวนนาไมไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นางสาวเบญจวรรณ เรงเงียบ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

45 เร่ืองแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในธุรกิจการเพาะเลี้ยง
กบเพื่อการสงออกในจังหวัด
สระแกว 

นางสาวกนกวรรณ พันธา
นนท 

ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

46 การพัฒนาข้ันตอนการแปรสภาพ
มะพราวน้าํหอมเพือ่การสงออก
ของไทยไปจีน 

นางสาวอังคณา สายทอง ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

47 การศึกษาปจจยัสภาพแวดลอม
ของทาเรือสุขสวัสดิ ์เทอรมินอลที่
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานแผนก
ปฏิบัติงานภายในลานตูสินคา 

นางสาวศิริลักษณ เพ็ชรสัย ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

48 การศึกษาข้ันตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
กรณีศึกษา โรงงานขนมเปยะชาว
วังพงศกร (OTOP) 

นางสาวชลันธร หัตถกรรม ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

49 แนวทางในการเพิ่มชองทางการ
กระจายผลผลิตสมโอของ อาํเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมไป
ฮองกง 

นางสาวอารีญา ดินสมุทร ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

50 การศึกษาปจจยัท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายตอตูสินคาภายในลานวาง
ตูสินคาในเขตทาเรือที่อยูในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นางสาวจินดาภา วงศกลม ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

51 การเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานคลังสินคา กรณีศึกษา 
รานสีฟา เวิลดมารท 

นายวิชยุต วิชญามนตร ี ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

52 การศึกษาแนวทางเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
กรณีศึกษา บริษัทน้ําตาลบานโปง 
จํากัด 

นางสาวคนึงนิจ กองอาษา ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

53 การเพิ่มประสิทธภิาพการหยิบ
สินคาดวยทฤษฎีการควบคุมดวย
การมองเห็น 
กรณีศึกษาบริษัท โฮมมารท หลัง
สวน จํากัด 

นางสาวพิมพร ไชยชนะ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

54 แนวทางการลดเวลารอคอยรถ
ตูรับสงนักศึกษาโดยใชแบบจําลอง
สถานการณ 

นางสาวกิ่งแกว  ทองดีนอก ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

55 การจัดเสนทางวิ่งรถขนสงสินคา
เพ่ือลดตนทุนการขนสง 
กรณีศึกษาเสนทางภาคเหนือ  
(พุทธมณฑลสาย 5 – จังหวัด
เชียงใหม) 

นางสาวจิตรลดา เกิดสิน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

56 แนวทางการลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางดวยรถจักรยานยนตของ
นักศึกษาเสนทางทางเขา
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทา ศูนยการศึกษานครปฐม 

นางสาววันเพ็ญ สุจารยี ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

57 การวิเคราะหและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคลังสินคาธุรกิจ
หัวไชเทาแปรรูป: กรณีศึกษา ไช
โปวแมทองสุข 

นายอนันตยศ ศรีแกว ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

58 การประยกุตใชการวิเคราะหแบบ
เอบีซีในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินคาของรานขายยา : 
กรณีศึกษา เอ็ม.ยู.ฟารมาซ ี

นายคมสัน ปฐมวิชยัวัฒน ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

59 การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเกบ็
สินคาเพ่ือแกปญหาสินคาสงคืน 

นางสาวสุนิสา รูปสังข ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

60 การเพิ่มประสิทธภิาพดานการ
ใหบริการลูกคาของบริษัท สยาม
โกลบอลเฮาส จาํกัด (มหาชน) 
จังหวัดหนองคาย 

นางสาวจิตรลดา ไกรวาป ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

61 การพัฒนาบรรจภุัณฑของ
ผลิตภัณฑกลวยฉาบของกลุม
แมบานบานหนองกองตําบลบาน
คอ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

กรวิชญ ทันบุญ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

62 การพยากรณความตองการสินคา
สําหรับการวางแผนการผลิต 
กรณีศึกษา หางหุนสวนจาํกัด อุดร
คิงส 2001 สาขากุมภวาป จังหวัด
อุดรธานี 

นางสาว กนกอร เคยสนิท ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

63 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษา : 
หจก. รานตราชาง อาํเภอกุมภวา
ป จังหวัดอุดรธาน ี

ดวงจันทร คําผาย ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

64 การจัดการคลังสินคาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จํากัด 

ศิริพร ฉันทลักษณ ผานการพิจารณา / 
คัดเลือก 

การประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

4 มิถุนายน 2562 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัย ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
40.00 45.00 50.00 55.00 ≥60.00 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.3.4 รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่
ผ า น ก า ร นํ า เ ส น อ จ า ก ก า ร จั ด  
Mini-conference 

2.00 100.00 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥60.00 100.00 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ดําเนินการสนับสนุนสงเสริมใหแตละหลักสูตรสงนักศึกษาเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาที่ผานการนําเสนอจากการจัดประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติเพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๒ 
"The 2nd Conference on Logistics and Supply Chain 2019 (CLS 2019)" ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ ณ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษา
จังหวัดนครปฐม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนนุ 
2) ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.3.4-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีผานการนําเสนอจากการจัด Mini-
conference” 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
ลําดับ ชื่อผลงานวิจยัของ

นักศึกษาท่ีไดนําเสนอ
ในระดับนานาชาติ 

ชื่อ-สุกล เจาของ
ผลงาน 

ชื่องานการประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาต ิ

(Conference) 

ว/ด/ป  
ท่ีนําเสนอ 

ประเทศท่ีไป
นําเสนอ 

กรณี ผลงานได
ตีพิมพใน
วารสารช่ือ
วารสารท่ี
ตีพิมพ 

ว/ด/ป ที ่
ตีพิมพ 

1. Solutions To Solve 
Problems And 
Increasing Efficiency 
Warehouse A Case 
Study Of XYZ 
Company Limited 

นายอุดม พูลลาภ International 
Conference Business 

Education 
Social Sciences 
Tourism and 
Technology 

Nov. 27 - 

29, 2019 

 Japan   

2. การวิเคราะหและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
คลังสินคาธุรกิจหัวไชเทา
แปรรูป: กรณีศึกษา ไช
โปวแมทองสุข 

นายอนนัตยศ ศรี
แกว 

International 
Conference Business 

Education 
Social Sciences 
Tourism and 
Technology 

Nov. 27 - 

29, 2019 

 Japan   

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดนําเสนอในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน - - 2 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

20 22 24 26 28 

 ระดับหนวยงาน 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ผลงาน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.3.5 จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได
นําเสนอในระดับนานาชาติ 

1.44 2 5.0000 0.0915 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 2 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลงานในการนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาที่

ผานการนําเสนอจากการจัดประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติเพื่อพัฒนานกัศึกษา คร้ังที่ ๒ "The 2nd 
Conference on Logistics and Supply Chain 2019 (CLS 2019)" ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ ณ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัด
นครปฐม เพื่อนํานักศึกษาไปเขารวมการประชุมวิชาการในการนําเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนนุ 
2) ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสามารถแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.3.5-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีไดนําเสนอในระดับนานาชาติ” 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.4 หลักสตูรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนนข้ึนไป 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณบดี ผูจัดเก็บขอมูล : สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :   

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต 
60 คะแนนข้ึนไป 

จํานวน - - 1 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายชื่อคณะ

กรรมการฯ 
วันที่รับ
ตรวจฯ 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

 1. 25511661101384 บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 70 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 สาขาวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- 1 2 3 4  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.4.1 จํานวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมินตั้งแต 60 คะแนนข้ึนไป 

2.00 1 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน ดําเนนิการพฒันาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนสาขาวิชาเอตทัคคะที่

เปนจุดเนน/จุดเดนของวิทยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ผูบริหารใหความสําคัญในการพฒันาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง: 
1.4.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “การพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562” 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.2 รอยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่านตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํา
กวาระดับ 3.01 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. จํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไมต่ํากวาระดับ 3.01 

หลักสูตร 5 5 5 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งหมด  

หลักสูตร 5 5 5 

3. รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผานตามเกณฑประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยไดคะแนนไมต่าํกวา
ระดับ 3.01 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตร ระดับ คะแนน 

ผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ตรี โท เอก 
หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส    3.86 ดี 
หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส 
(หลักสูตรนานาชาตปิ 

   3.74 ดี 

หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจดัการซัพพลายเชน
ธุรกิจ 

   4.04 ดีมาก 

หลักสูตรบธ.ม. สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

   4.04 ดีมาก 

หลักสูตรบธ.ด. สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 

   3.75 ดี 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.4.2 รอยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผาน
ตามเกณฑประกันคุณภาพหลักสูตรของ 
สกอ. โดยไดคะแนนไมต่ํากวาระดับ 3.01 

2.00 100.00 5.0000 0.1270 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 100.00 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
1. ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้
ของหลักสูตร 
2. ศึกษา/สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
3. ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ของหลักสูตร 
4. รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตราฐานหลักสูตรและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
ทุกภาคการศึกษา ตอหนวยงาน 
5. ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา พรอมบันทึกขอมูลในระบบ 
CHE-QA Online (เพื่อใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตองแลวเสร็จภายในมิถุนายน) 
7. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ภายในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
8. นําขอเสนอแนะมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของหลักสูตร 
9. ปรับแกรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 ตามผลการตรวจประเมิน 
10. จัดสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร มคอ. 7 พรอมแผนพัฒนาคุณภาพ ใหกับหนวยงานภายใน สัปดาหที่ 4 ของ
เดือนกรกฎาคม 
11. จัดสงรายงานผลการตรวจประเมินฯ ของหลักสูตร ในระบบ CHE-QA Online ใหกับหนวยงานภายใน สัปดาหที่ 2 ของ
เดือนสิงหาคม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ผูบริหารใหความสําคัญใหการประกันคุณภาพ ทั้งระดับวทิยาลัย และระดับหลักสตูร 
2) ไดรับความรวมมือจากหลักสตูรในการกํากับติดตามการดําเนนิงานระดับหลักสูตร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
หลักฐานอางอิง:. 
1.4.2-01 รายงานผลการดําเนินงานระดบัหลักสูตร (มคอ.7) ประจําปการศึกษา 2561 
1.4.2-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 
1.4.2-03 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร ประจาํปการศึกษา 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิชาการ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตร 

                    2. ฝายวิชาการ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 

ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
2. จํานวนรายวชิาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ 
รายวิชา - - 4 

 
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายหลักสูตร ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อรายวิชา เอกสารที่เปนภาษาอังกฤษ ภาค
การศึกษาท่ี
สอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อ-สกลุ 
อาจารยผูสอน มคอ.3 เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อ

ประกอบการ
สอน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1. การบริหาร

ระบบโลจสิติกส
และซัพพลาย
เชนระหวาง
ประเทศ 

     '1/2561 รศ.ดร.ชนงกรณ กุณฑลบตุร 
และ ผศ.ดร.ปรีชา วรารตัน
ไชย 

2. การจัดการการ
ขนสงและ
กระจายสินคา 

     '1/2561 ดร.วัชรพล สุขโหตุ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน 
3 FSM3201 

ความคิด
สรางสรรคเชิง
ธุรกิจ 

     '1/2561 อาจารย ดร.ปจจัย อินทรนอย 

4. RTL 3208 
วิชาการตลาด
อิเล็คทรอนิกส 

     '2/2561 อ.ดร.ศิริกลุ ประเสริฐสมบูรณ 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 รายวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4 6 8 10 12 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ระดับหนวยงาน 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 รายวิชา ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.4.3 จํานวนรายวิชาภาษาไทยท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

1.44 4 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 4 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดมีจํานวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ โดยมี มคอ.3 เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ และสอนเปนภาษาอังกฤษ 
ทั้งนี้ไมนับรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 รายวิชา 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน  ผลักดนัใหแตละหลักสูตรดําเนินการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง: 
1.4.3-01 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การบริหารระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนระหวางประเทศ 
1.4.3-02 เอกสาร มคอ.3 รายวิชา การบริหารระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชนระหวางประเทศ 
1.4.3-03 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดการการขนสงและกระจายสินคา 
1.4.3-04 เอกสาร มคอ.3 รายวิชา การจัดการการขนสงและกระจายสนิคา 
1.4.3-05 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา FSM3201 ความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ 
1.4.3-06 เอกสาร มคอ.3 รายวิชา FSM3201 ความคิดสรางสรรคเชิงธุรกิจ 
1.4.3-07 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา RTL 3208 วิชาการตลาดอิเล็คทรอนิกส 
1.4.3-08 เอกสาร มคอ.3 รายวิชา RTL 3208 วิชาการตลาดอิเล็คทรอนิกส 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู ทักษะและทัศนคติในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมคีวามกาวหนาในสายอาชีพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนาสํานักงาน ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายบุคคล 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คน 3 4 5 
1.1 ผูชวยศาสตราจารย 3 4 5 
1.2 รองศาสตราจารย 0 0 0 
1.3 ศาสตราจารย 0 0 0 

2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ)  

คน 53 55 58 

3. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 5.66 7.27 8.62 
 โดยมีผลการดําเนินงานจํานวนตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

สาขาวิชา 
จํานวนอาจารยประจาํที่ดาํรง

ตําแหนงทางวชิาการ 
จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 

คิดเปนรอยละ 

ผศ. รศ. ศ. รวม 
อาจารยประจําวิทยาลัย 2 0 0 2 13 15.39 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  1 0 0 1 20 5.00 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ  0 0 0 0 5 0.00 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 0 0 0 0 15 0.00 
บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส และซัพพลายเชน 
บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส และซัพพลายเชน 

2 0 0 2 5 40.00 

รวม 5 0 0 5 58 8.62  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
13.00 16.00 19.00 22.00 ≥25.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.5.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

2.00 8.62 1.0000 0.0254 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥25.00 8.62 ไมบรรล ุ
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน  ไดกาํหนดกลยุทธในการสงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรศึกษาตอและเพิ่มตําแหนงทาง 
วิชาการ โดยไดจดัโครงการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ผูบริหารใหความสําคัญในการพฒันาอาจารยเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
อาจารยบางทานในวทิยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชนยังมีอายุงานไมถึงเกณฑที่สามารถยื่นเสนอขอผลงานได 
หลักฐานอางอิง: 
1.5.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “รอยละของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ” 
1.5.1-02 คําสั่งอนุมัติแตงตั้งอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนาสํานักงาน ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายบุคคล 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนอาจารยประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอก คน 11 14 17 
2. จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจาํที่

ลาศึกษาตอ)  
คน 53 55 58 

3. รอยละของอาจารยประจาํที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20.75 25.45 29.31 
   โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 
จํานวนอาจารยประจาํที่มีวุฒ ิป.เอก จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด 
คิดเปนรอยละ 

ขาราชการ พนง.เงิน
รายได 

พนง.
ประจํา 

รวม 

อาจารยประจําวิทยาลัย - 4 - 4 13 30.77 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  - 3 1 4 20 20.00 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาต)ิ  - 1 - 1 5 20.00 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ - 3 - 3 15 20.00 
บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส และซัพพลายเชน 
บธ.ด. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส และซัพพลายเชน 

- 5 - 5 5 100.00 

รวม - 16 1 17 58 29.31  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
26.00 29.00 32.00 35.00 ≥38.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.44 29.31 2.1034 0.0385 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥38.00 29.31 ไมบรรล ุ

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและสนับสนุนใหบคุลากรศึกษาตอและเพิ่มตําแหนงทางวิชาการโครงการศึกษาตอ
ในระดับทีสู่งขึ้น 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายใหจัดจางอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเขาทํางานใหมากข้ึน 
2) มีการสนับสนนุทุนศึกษาตอจาํนวนมาก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง: 
1.5.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงาน “รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก” 
1.5.2-02 เอกสารแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาของอาจารยประจาํ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนาสํานักงาน ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายบุคคล 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจําสายงาน 

คน 53 55 57 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ไดรับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจําสายงาน 

คน 24 27 30 

3. จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด คน 53 55 57 
4. จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการทั้งหมด คน 24 27 30 
5. รอยละของบุคลากรท่ีไดรบัการพัฒนา รอยละ 100.00 100.00 100.00  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
78.00 83.00 88.00 93.00 ≥98.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.5.3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนา 

1.44 100.00 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥98.00 100.00 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององคกร จะทําใหองคกรมีบุคลากรที่เต็มเปยมไปดวย
ศักยภาพ ซึ่งจะเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดังนั้น องคกรสวนใหญจึงใหความสําคัญใน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสงผลทําใหองคกรมีสมรรถนะสูง ไดเปรียบทางการแขงขัน และบรรลุเปาหมาย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2) มีงบประมาณสนับสนนุการพฒันารายบุคคล 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.5.3-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา” 
1.5.3-02 รายงานสรุปผลการพฒันาบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : หัวหนาสํานักงาน ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายบุคคล 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

  ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนบุคลากรที่สอบผานมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

คน 11 12 26 

    1.1  บุคลากรสายวิชาการ 10 12 20 
    1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 1 6 
2. จํานวนบุคลากรที่สอบที่เขาสอบทั้งหมด คน 63 66 56 
    2.1  บุคลากรสายวิชาการ 40 41 27 
    2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 23 25 83 
3.  รอยละของบุคลากร ท่ีผ าน เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 17.46 15.58 35.17 

    3.1  บุคลากรสายวิชาการ 25.00 26.83 22.22 
    3.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 4.35 4.55 31.33 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
18.00 21.00 24.00 27.00 ≥30.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.5.4 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

2.00 31.33 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 31.33 5.0000 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร โดยจัดโครงการ 
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากร 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ผูบริหารใหความสําคัญในการพฒันาภาษาอังกฤษของบุคลากร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง:  
1.5.4-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของบุคลากรท่ีผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย” 
1.5.4-02 รายงานสรุปผลการสอบวัดระดับความรูทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานทีต่อบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และทันตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบตัิงานที่ไดรบัการปรับปรุงและพัฒนา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
                          2. รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนา 

กระบวนการ - - 17 

2. จํานวนกระบวนการปฏบิัติงานทั้งหมด กระบวนการ - - 18 
3. รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานทีไ่ดรับการปรับปรุง

และพัฒนา 
รอยละ - - 94.44 

 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.6.1 รอยละของกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 

1.44 94.44 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 94.44 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
หนวยงานตองกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่สรางคุณคาและกระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนท่ีสําคัญ   เพื่อชวยใหการ
ดําเนินการมีประสิทธิภาพนําไปสูความสําเร็จตามจุดประสงคและเปาหมายได โดยใชเวลาและทรัพยากรนอยที่สุด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
บุคลากรใหความสําคัญในการกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานทีส่รางคุณคาและกระบวนการปฏิบัติงาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.6.1-01 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนตามตามสายงานที่ผานความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน 
1.6.1-02 รายงานผลการดําเนินงานของกระบวนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.7.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
                          2. รองคณบดีฝายบริหาร 

ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

รายการ ระดับความเชื่อม่ัน 
x  การแปลผล 

1) มีวิสัยทัศนและความสามารถ ที่จะนําพามหาวิทยาลัย/หนวยงาน ไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายและพันธกิจ 

4.93 มากที่สุด 

2) มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล มีความคุมคาตามเปาหมาย งบประมาณและระยะเวลาท่ี
กําหนดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

4.89 มากที่สุด 

3) มีการบริหารงานท่ีตอบสนองตามความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

4.91 มากที่สุด 

4) มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางตอเนื่องของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 4.94 มากที่สุด 
5) มีระบบตรวจสอบการทํางาน ภายในมหาวิทยาลยั/หนวยงาน พรอมท้ังเผยแพรขอมลูที่ เปน
ประโยชนในการทํางานของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน อยางถูกตอง 

4.87 มากที่สุด 

6) เปดโอกาสใหบุคลากรและผูมสีวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็น 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

4.91 มากที่สุด 

7) มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการอยางเหมาะสมใหแก
บุคลากรในมหาวิทยาลยั/หนวยงาน  

4.92 มากที่สุด 

8) มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานไดอยางถูกตอง  
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบตัิตามหลักนิติธรรมในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

4.78 มากที่สุด 

9) มีการบริหารงานโดยคาํนึงถึงบุคลากรใหไดรับการปฏิบัติและบรกิารอยางเหมาะสม 
มีความเสมอภาคระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

4.94 มากที่สุด 

10) มีการบริหารงานอยางมีศลีธรรม คุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจนคณุลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ 

4.91 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.90 มากที่สุด  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
4.15 4.30 4.45 4.60 ≥4.75  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.7.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรตอ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย

2.00 4.90 5.0000 0.1270 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.75 4.90 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองกลาง เปนหนวยงานเจาภาพในการสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจผานระบบ onlineปละ 2 รอบ โดยรอบท่ี 1 สํารวจเดือนกุมภาพันธ รอบ
ที่ 2 สํารวจเดือนสิงหาคม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ผูบริหารเนนการบริหารจัดการงานตามภารกิจหลักโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางความเชื่อมัน่ใหกับบุคลากร 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง:  
1.7.1-01 รายงานสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจไดอยาง
ครบถวน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มตีออาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. คณบดี 
                          2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตออาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของหนวยงานใน
ภาพรวมจําแนกตามกุม  

กลุม ระดับความพึงพอใจ 
x  การแปลผล 

1) บุคลากร 4.62 มากที่สุด 
2) นักศึกษา 4.88 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.75 มากที่สุด  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 0.15  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.95 4.10 4.25 4.40 ≥4.55  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.8 .1  ความพึ งพอใจของนั กศึ กษา /
บุคลากรที่มีตออาคารสถานท่ีและ ส่ิง
อํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

1.44 4.75 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.55 4.75 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและการบริหารงาน  และ
กลยุทธพัฒนาและปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหพรอมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนและภารกิจอ่ืนๆโดยไดจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการปรับปรุง
กายภาพและภูมิทัศนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน : มีงบประมาณสนับสนนุในการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.8.1-01 รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตออาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสนิ สินทรัพยเพ่ือใชในการปฏิบัติตามภารกิจ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. คณบดี 
                          2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ 
งบรายไดจากโครงการจัดหารายได 

ดานการบริการวิชาการ ดานวิจัย 
การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน                       367,000.00    
โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยใช
เทคโนโลยวีิทยาศาสตรและนวัตกรรม ภายใตโครงการเพิ่ม
ศักยภาพและยกระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปาหมาย 
สัญญาเลขที ่๔๗/๒๕๖๑ งวดที่ ๓ และ งวดที่ ๔ 

              1,663,830.00  

โครงการกิจกรรมการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปาหมาย (กลุมอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต จังหวัด
เชียงราย) และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพและคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(กลุมเชียงใหมเมืองกาแฟจังหวัดเชียงใหม)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัญญาเลขที่ (ป.) ๖/๒๕๖๒ 
งวดที่ ๑ - งวดที่ ๔ และ เงินค้าํประกันผลงาน งวดที่ ๑ - ๔ 

              3,981,000.00  

โครงการจัดทําคาํขอส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทยเพ่ือขึ้น
ทะเบียนในประเทศ สินคามะมวงยายกล่าํนนทบุรี สัญญา
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๑  

                395,790.00  

โครงการจัดทําระบบควบคุมคณุภาพและมาตรฐานสินคาสิง่
บงชี้ทางภูมิศาสตรไทย(Internal Control) สินคาแหว
สุพรรณ ภายใตโครงการสงเสรมิและคุมครองสินคาสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร สัญญาเลขท่ี ๓๔/๒๕๖๑  

                236,520.00  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. งบรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ
วิชาการและวิจัยทั้งหมด 

บาท - 18,525,758.9 41,938,099.20 

 1.1 ดานการบริการวิชาการ - 18,525,758.9 415,000 
 1.2 ดานวิจัย - 0 41,523,099.20 
2. จํานวนอาจารยทั้งหมด (นับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) คน - 55 57 
3. เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการ
วิชาการและวิจัยตออาจารยประจํา 

บาท/คน - 336,831.98 735,756.13 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

โครงการจัดทําและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการทองเท่ียว
ไทยและมาตรฐานการทองเที่ยวระหวางประเทศ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ สัญญาเลขท่ี จท.๒/๒๕๖๑ งวดที่ ๑ 
และ งวดที่ ๒ งวดที่ ๓ 

              1,710,000.00  

โครงการบริหารจัดการคลังสินคา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
บริษัท ไทยรีเฟอร  จํากัด (ลานมหาชัย) งวดที่ ๑ และ ๒ 

                  96,000.00  

โครงการประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ระดับชาต ิเพื่อพัฒนานักศึกษา คร้ังที่ ๒ "The 2nd 
Conference on Logistics and Supply Chain 2019 
(CLS 2019)" 

                        48,000.00    

โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
และติดตามประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สัญญาเลขที่ ๒๕๐/
๒๕๖๒ งวดที่ ๑ และงวดท่ี ๒ 

                532,000.00  

โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ จังหวัด
นนทบุรี ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใตกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคาํรับรองการ
ปฏิบัติราชการจังหวัดนนทบุรี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๑ งวดที ่๑ และงวดท่ี ๒ งวดที่ ๓ 

              1,000,000.00  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จังหวัดลาํพูนและจังหวัด
ลําปาง) ประจาํปงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจาํป
งบประมาณ ๒๕๖๑ สัญญาเลขท่ี ป.๒๓/๒๕๖๑  

              2,717,000.00  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (สุโขทัยและตาก)  สัญญาเลขที ่
ศภ.๒-๑๙/๒๕๖๑  

              2,900,140.60  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ สัญญาเลขท่ี ศภ.๗-๒๑/๒๕๖๑  

              2,159,300.00  

ที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาผลติภาพสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใตโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ยกระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปาหมาย ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ตามสญัญาเลขที่ (กท.)๘/๒๕๖๑  

                459,000.00  

ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
Supply Chain อยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีระบบ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร(Enterprise 
Resource Planning : ERP) และ/หรือระบบบอกพิกัดผาน

              3,546,400.00  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ทางดาวเทียม(Global Positioning System : GPS) 
ประจําปงบประมาณ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๑  
ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการชุมชนใน
การยกระดับหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคสูการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน(Creative Industry Village CIV) ภาค
กลาง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ งวดที่ ๑ - ๒ 

            10,295,625.00  

ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ OTOP กาว
สูอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใตโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สญัญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๒ งวดท่ี ๑ - ๒ 

              5,671,500.00  

ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการ
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พื้นที่จังหวัด
นครสวรรค จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท 
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ สัญญาเลขท่ี ศภ.๓-๒๓/๒๕๖๑ งวดที่ 
๓ และเงินประกนัผลงาน 

              1,579,593.60  

ที่ปรึกษาโครงการสงเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แนวทางท่ี ๑ 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบไปดวย จังหวัด
นนทบุรี, ปทุมธาน,ี สระบุร,ี พระนครศรีอยุธยาภายใต
งบประมาณกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 
สัญญาเลขที ่ศภ.๘-๑๐/๒๕๖๒ งวดที่ ๑ - ๒ 

              1,094,400.00  

ที่ปรึกษาจัดทาํคําขอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทยเพ่ือขึ้น
ทะเบียนในประเทศ สินคาพริกไทยจันทบุรี สัญญาเลขท่ี 
๒๔/๒๕๖๒งวดที่ ๑ - ๒ 

                285,000.00  

ที่ปรึกษาพฒันาระบบและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพยสิน โครงการจางเหมาปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําป ๒๕๖๑ สัญญาเลขที ่๓๓/๒๕๖๑ งวดที่ 
๑ - ๔ 

              1,200,000.00  

รวม 415,000 41,523,099.20  
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 100,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
250,000 350,000 450,000 550,000 650,000 

 
 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 5,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ระดับหนวยงานสนับสนุนการศึกษา  
สํานัก/สถาบัน/ศูนยการศึกษา ใหดําเนินการในชื่อตัวชี้วัด “รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการ

บริการวิชาการและวิจัย” โดยมีชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 75,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
200,000 275,000 350,000 425,000 500,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1.9.1 เงินรายไดจากโครงการจัดหารายได
ดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารย
ประจํา 

2.00 735,756.13 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
25,000 735,756.13 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและสนับสนุนการจัดหารายไดของหนวยงานตางๆ อยางเปนระบบ โดยโครงการ
จัดหารายไดดวยการบริการวชิาการและวิจัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายสนับสนนุการจัดหารายไดดวยการบริการวชิาการและการวิจัย 
2) กําหนดการหารายไดใหเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารยรายบคุคล 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง: 
1.9.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตอ
อาจารยประจํา” 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืน  

เปาประสงค 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาตหิรือนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพหรือเผยแพร 

น้ําหนัก 30.20 41.60 60.40 

 1.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 30.20 41.60 60.40 
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารยที่ลาศึกษาตอ)  
คน 53 55 58 

 2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 53 55 58 
3. รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค    
    ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตอ 
    อาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ 56.98 75.64 104.14 

 3.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 56.98 75.64 104.14 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
28.00 31.00 34.00 37.00 ≥40.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.1.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร า งสรรค  ที่ ตีพิมพ  เผยแพร ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

2.00 104.14 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥40.00 104.14 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยใหไดรับการตีพิมพเผยแพร ใน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยจัดโครงการสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ไดรับความรวมมือจากอาจารยในการเขารวมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ  
3) มีจัดโครงการอบรมเพ่ือสงเสริมและสนบัสนุนการตีพิมพเผยแพรบทความของอาจารยและนกัวิจัยอยางตอเนื่อง 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง:  
2.1.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจาํและนักวิจัย” 
2.1.1-02 บัญชีอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1.1-03 ผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพรในระดับชาต ิหรือนานาชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.2 รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูจัดเก็บขอมูล : 1. หลักสูตรบธ.ม. 

                    2. ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานจําแนกรายสาขาวิชา ดังนี้ 

สาขาวิชา 

จํานวนงานผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร 
 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
หรือเผยแพร 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

  

คิดเปนรอย
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 

บธ.ม. สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน 

- - 11 4 - - 15 0.00 0.00 4.40 2.40 0.00 0.00 6.80 13 52.31 

รวม - - 11 4 - - 15 0.00 0.00 4.40 2.40 0.00 0.00 6.80 13 52.31  

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาโท 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

0.40 3.80 6.80 

 1.1 ระดับคุณภาพ 0.1   - - - 
 1.2 ระดับคุณภาพ 0.2  - 0.60 - 
 1.3 ระดับคุณภาพ 0.4  1 3.20 4.40 
 1.4 ระดับคุณภาพ 0.6  - - 2.40 
 1.5 ระดับคุณภาพ 0.8  - - - 
 1.6 ระดับคุณภาพ 1.0  - - - 
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คน 5 6 13 
3. รอยละผลงานของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

รอยละ 8.00 63.33 52.31 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10.00 12.00 14.00 16.00 ≥18.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.1.2 รอยละผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

1.44 52.31 5.0000 0.0915 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเปาหมาย: 
 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥18.00 52.31 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
 การปฏิบัติงาน: รวบรวมขอมูลบทความวทิยานิพนธ ที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพรในระดับขาติ 
 มาตรการที่ไดดาํเนินการ: ปรับเปลี่ยนประกาศการทําวิทยานพินธ/การคนควาอิสระ 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
 ดานบุคลากร: - 
 ดานงบประมาณ: บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนใหนักศึกษาท่ีมีผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 
 ดานกระบวนการ/วธิีการ: บัณฑติวิทยาลัยมีการดําเนนิการ 1) อบรมเขียนบทความวิจัย 2) การจัดประชุมวชิาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทุกป และ 3) การจัดทําวารสารบณัฑิตศึกษา เพื่อรองรับการตีพิมพเผยแพร 

อ่ืน ๆ: - 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
 ดานบุคลากร: - 
 ดานงบประมาณ: - 
 ดานเคร่ืองมือ/อุปกรณ: - 
 ดานกระบวนการ/วธิีการ: กระบวนการคัดกรองผลงานตองผานกระบวนการหลายขั้นตอนและใชเวลานาน โดยการเผยแพร
ตองผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ และไดรับการยอมรับในคุณภาพและเปนประโยชนเพียงพอท่ีจะเผยแพรได 

อ่ืน ๆ: - 
หลักฐานอางอิง:  
2.1.2-01 นายปกรณยศ วิทยานันตารมย 
Value Chain Management of Ready Coconut Milk, TheppadungpornCoconut Company Limited 
In Proceeding of the 26th International Conference on Innovations through Research Developments 
in Social Sciences, Humanities and Management Studies (IRDSSH) 
2.1.2-02 นายปจจัย อินทรนอย 
A Study of Specific Features that Required for Partners that Effected to Operational Efficiency of Custom 
Clearance: Case Study OOCL Logistic (Thailand) Co., Ltd. 
In Proceeding of the 26th International Conference on Innovations through Research Developments 
in Social Sciences, Humanities and Management Studies (IRDSSH) 
2.1.2-03 นายสมยุทธ  เรือนงาม 
Factors Affecting to Decision of Transportation Service at State Railway of Thailand  
In Proceeding of the 26th International Conference on Innovations through Research Developments 
in Social Sciences, Humanities and Management Studies (IRDSSH) 
2.1.2-04 นองสม โพธิ์ประเสริฐ 
การบริหารจัดการผูใหบริการโลจิสติกสสาํหรับผูประกอบการสงออกอาหารในประเทศไทย  
วารสารวิทยาลัยโลจิสจิกสและซัพพลายเชน 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

2.1.2-05 ธวัชชัย จันทะเสน 
การสงเสริมความพึงพอใจของลกูคาศูนยการคาเดอะมอลชอปปงเซ็นเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร  
วารสารวิทยาลัยโลจิสจิกสและซัพพลายเชน 
2.1.2-06 พัชรี ภควณิช 
ปจจัยทีสงผลตอการเลือกใชบริการขนสง กรณีศึกษา: บริษัท ไดนามิคทรานสปอรต จํากัด  
วารสารวิทยาลัยโลจิสจิกสและซัพพลายเชน 
2.1.2-07 Parichart Veereprasit 
The Study of Nakornchaiburin, Surin Province, Thailand Traveling Routes. 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-08 Jurairat Wongduen 
Rail Transport Management to Increase Service Efficiency; In Bangkok - Chiang Mai Route. 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-09 Phawida Seeon 
Efficiency of Product Demand Forecasting In Nava Nakorn Industrial; Case ABC (Thailand) Company. 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-10 Ronnarong Kenraksa 
Tourism Logistics Management; of The Phenomenon of Naga Fireballs in Phon Phisai District, Nong Khai 
Province.
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-11 Rewat Jaresitthikunchai 
Factors Affecting to Safety Behavior of Passenger Transport Driver: A Case Study of Transport Company 
Limited, Bangkok – Udon Thani Route. 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-12 Tunyaporn Minaboon 
Tourism Logistics Management for Floating Market; The Case of Lam Phaya Temple, Lam Phaya 
Subdistrict, Bang Len District, Nakhon Pathom, Thailand 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-13 Sujin Thongsroy 
The Study of the Distribution Center Form: A Case Study of FBR Logistics Co., Ltd. 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-14 Worawit Seyangnok 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

Logistics Service Quality of Public Land Transport Service by P-TRANSQUAL Model A 
Case Study Nakhon Ratchasima – Bangkok. 
13th International Symposium on Multidisciplinary Research on Social Sciences and Management 
studies (MRSSM) 
2.1.2-15 นางสาวพัชรี ภควณิช 
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการขนสง กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิคทรานสปอรต จํากัด 
วารสารวิทยาลัยโลจิสจิกสและซัพพลายเชน 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนและใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใชประโยชนตอผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการ
นําไปใชประโยชน 

ผลงาน 22 37 63 

1.1 งานวิจัย ผลงาน 22 37 50 
1.2 งานสรางสรรค ผลงาน 0 0 0 

2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ผลงาน - 53 58 
2.1 งานวิจัย ผลงาน - 53 58 
2.2 งานสรางสรรค ผลงาน - - - 

3. รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองาน
สร า งสรรค ไ ด รั บการนํ า ไป ใชป ระ โยชน ต อ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด 

รอยละ - 69.81 86.21 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
54.00 56.00 58.00 60.00 ≥62.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.2.1 รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช
ป ร ะ โ ย ช น ต อ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรคทั้งหมด 

2.00 86.21 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥62.00 86.21 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน สงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนในการพฒันา
สังคม ชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุในการดาํเนินงาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง:  
2.2.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคไดรับการนําไปใช
ประโยชนตอผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด” 
2.2.1-02 บัญชีรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2.1-03 เอกสารการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.2 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2560 

1 จํานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงาน
นวัตกรรม 

ชุมชน - - 1 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อชุมชนและจังหวัด ชื่อผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

 ชุมชนบานศิลาดิน 
อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารการผลิตสนิคาและเพิ่มรายไดครัวเพื่อแกปญหา
ความยากจน สอดคลองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ในพื้นท่ีศนูยการเรียนรู
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชน  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ชุมชน  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1  2  3  4  5  

 ระดับหนวยงาน 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 ชุมชน  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.2.2 จํานวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองไดจาก
ผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม 

1.44 1 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

 
  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมใหอาจารยประจําดําเนินการนําผลจากการวิจัยไปใชชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุในการดาํเนินงาน 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง:  
2.2.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนชุมชนท่ีพึ่งพาตนเองไดจากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม” 
2.2.2-02 รายงานการนําผลจากการวิจัยไปใช ชวยใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และบริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน 
กลุมอาชีพ ผูประกอบการใหม และทองถิ่นใหมีความใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการวิชาการ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายชื่อแหลงเรียนรูที่เปดบริการทางวิชาการใหกับ

ชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 
ชื่อองคความรูที่เพิ่มขึ้นใน
แหลงเรียนรูบริการวิชาการ  
ประจําปงบประมาณ (เดิม) 

ในป 2561 

ชื่อองคความรูที่เพิ่มขึ้นใน
แหลงเรียนรูบริการวิชาการ 

(ใหม)  
ในป 2562  

ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดานโลจิสติกส วิทยาลัย 
โลจิสติกสและซัพพลายเชน  
ณ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม (ตาม
บันทึกขอความท่ี ว.ล.ช. 155 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 
เร่ือง ขออนุญาตเปล่ียนแปลงชื่อโครงการและสถานท่ีตั้ง
โครงการแหลงเรียนรูฯ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย
เชนฯ โดยขอยายแหลงเรียนรูในปงบประมาณ พ.ศ.
2560 จากเดิม แหลงเรียนรูดานการจัดการโลจิสติกส 
บริษัท ไทยคัลเลอรอารท จํากัด ต.คลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม เปน "ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการ
ดานโลจิสติกส วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ณ 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม") 

การบริหารจัดการเคลื่อนยาน
อุปกรณภายในคลังสินคา (รถ
ฟอรคลิฟท) 

อ ง ค ค ว า ม รู ด า น ค ว า ม
ปลอดภัยและกฏจราจรใน
การขนสงทางถนน ศูนยการ
เ รี ย น รู ป ฏิ บั ติ ก า ร ด า น 
โลจิสติกส 

 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงเรียนรูบริการ
วิชาการ 

แหลง 1 1 N/A 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 ≥14 

 ระดับหนวยงาน 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  1 องคความรู ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.4.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มข้ึนในแหลง
เรียนรูบริการวิชาการ 

2.00 1 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ  

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและผลักดันใหอาจารยประจําดําเนินการพัฒนาองคความรูในศาสตรดาน  
โลจิสติกส โดยการขยายศูนยการเรียนรูในชุมชนและทองถิ่นโดยเนนศาสตรพระราชา โดยจัดโครงการเพิ่มจํานวนองคความรู
ในแหลงเรียนรู และโครงการขยายศูนยการเรียนรูสูชุมชนและทองถิ่น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุอยางเพยีงพอ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง:  
2.4.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนองคความรูที่เพิ่มข้ึนในแหลงเรียนรูบรกิารวิชาการ” 
2.4.1-02 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการเพิ่มจํานวนองคความรูดานความปลอดภัยและกฏจราจรในการขนสงทางถนน 
ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดานโลจิสติกส 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมขึ้น 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมโครงการ บาท - - 3,125 
2. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนกอนเขารวมโครงการ บาท - - 5,875 
3. รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ - - 53.19 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อครัวเรือนที่ไดรบั
มอบหมาย 

ผลรวมรายไดของสมาชิกทุกคน
ในครัวครัวเรือนตอเดือนกอนเขา

รวมโครงการ 

ผลรวมรายไดของสมาชิกทุกคน
ในครัวครัวเรือนตอเดือนหลังเขา

รวมโครงการ รายได
เฉลี่ยของ
ครัวเรือนท่ี
เพิ่มขึ้น
หลังจาก
เขารวม
โครงการ 

รายได
เฉลี่ยของ
ครัวเรือน
กอนเขา
รวม

โครงการ 

รอยละของ
รายไดของ
ครัวเรือนที่
เขารวม
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผลรวม
รายไดของ
สมาชิกทุก
คนในครัว
ครัวเรือน  

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด
ใน

ครัวเรือน  

เฉลี่ย 

ผลรวม
รายได
ของ

สมาชิก
ทุกคนใน
ครัว

ครัวเรือน 

จํานวน
สมาชิก
ทั้งหมด
ใน

ครัวเรือน  

เฉลี่ย 

1) คุณสุพรชัย มวงศรี
สันต (อาหารตามสั่ง+
กวยเต๋ียว+ผักชีฝรั่ง) 

6000 1 6000 8,500 1 8500 2500 6000 41.66 

2) คุณสุรี สวัสดิ์จุน (ตน
ผักชีฝรั่ง+ตะไครหอม) 

6000 1 6000 11,000 1 11000 5000 6000 83.33 

3) คุณจรัญ กลิ่นแพทย 
(ตนเตยหอม) 

6000 1 6000 11,000 1 11,000 5000 6000 83.33 

4) คุณจันทรเพ็ญ เบจ
ศาสตร(ตนผักชีฝรั่ง+
ตะไครหอม+ผักสวนครัว) 

6000 1 6000 7,750 1 7750 1750 6000 29.16 

5) คุณอรัญ ปนทอง (ขาย
อาหารจาํเร็จรูป+
ผลิตภัณฑสเปอรฉีดไลยุง+
ปุยอินทรีย) 

6000 1 6000 9,500 1 9500 3500 6000 58.33 

6) คุณจําเนียร กลิ่น
แพทย(ขายอาหารจําเร็จ
รูป+ผลิตภัณฑสเปอรฉีดไล
ยุง+ปุยอินทรีย+ผักชี) 

5000 1 5000 7,250 1 7250 2250 5000 45 

7) คุณสสมนึก กันตังกุล (ปลู
ผักสวนครัว ตนยางพารา) 

6000 1 6000 8,500 1 8500 2500 6000 41.66 

8) คุณทอง สิงหมวง 
(ปลูกผักสวนครัว) 

6000 1 6000 8,500 1 8500 2500 6000 41.66 

รวม 47000 8 5875 72000 8 9000 3125 5,875 53.19  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 2.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
22.00 24.00 26.00 28.00 ≥30.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.4.4 รอยละของรายไดของครัวเรือนที่เขา
รวมโครงการเพิ่มขึ้น 

2.00 53.19 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥30.00 53.19 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและผลักดันใหอาจารยประจําดําเนินการพัฒนาองคความรูในศาสตรดาน  
โลจิสติกส โดยการขยายศูนยการเรียนรูในชุมชนและทองถิ่นโดยเนนศาสตรพระราชา โดยจัดโครงการเพิ่มจํานวนองคความรู
ในแหลงเรียนรู และโครงการขยายศูนยการเรียนรูสูชุมชนและทองถิ่น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุอยางเพยีงพอ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง:  
2.4.4-01 ตารางสรปุผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของรายไดของครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น” 
2.4.4-02 รายงานบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ ประจํางบประมาณ พ.ศ.2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่ตนเอง
และผูอื่น 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนโรงเรียนทีไ่ดรับการสงเสริมความรักความสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น 

โรงเรียน - - 2 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธหินาที่ตนเองและผูอืน่ 

กิจกรรมที่จัด จํานวน
ผูเขารวม 

ว/ด/ป 
ที่จัด

กิจกรรม 

ผลลัพธของ
การจัด
กิจกรรม 

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลกัษณ
วิทยา) 

โครงการสานสัมพนัธ
ชุมชน 3 วัย 

162 1-2 มี.ค.62 มีผูไดรับผล
ประโยชนท้ัง
นักเรียน ครู 
ชุมชน 
ผูปกครอง 

โรงเรียนวัดนราภิรมย  โครงการสงเสริมความรัก
สามัคคีความมีระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

80 23 - 27 มีค 
62 

มีผูไดรับผล
ประโยชนท้ัง
นักเรียน ครู 
ชุมชน 
ผูปกครอง  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 โรงเรียน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
17 19 21 23 25 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับหนวยงาน 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 โรงเรียน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.4.6 จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริม
ความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอื่น 

1.44 2 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 2 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและผลักดันใหอาจารยประจําไปพัฒนาชุมชน โดยการจัดอบรม การจัดกิจกรรม
และการรณรงค ใหนักเรียนและคนในชุมชนมีความรูความเขาใจ และแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเก่ียวกับความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ ความมีระเบียบวินัยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน โดยปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและกฎหมาย ความเขาใจถึงสิทธิ
และหนาที่ของตนเองและผูอื่น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุอยางเพยีงพอ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
หลักฐานอางอิง:  
2.4.6-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนโรงเรียนท่ีไดรบัการสงเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ตนเองและผูอืน่” 
2.4.6-02 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ “โครงการสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวนิัยเขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเองและผูอื่น : สานสัมพันธชุมชน 3 วัย 
2.4.6-03 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ “โครงการสงเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวนิัยเขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเองและผูอื่น อําเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.5 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค บาท 4,882,774 29,252,420 41,024,215 
 1.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,882,774 29,252,420 41,024,215 
2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (นับ

อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน 52 55 57 

 2.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 52 55 57 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา/หรือนักวิจัย 
บาท/
คน 

93,899.50 531,862.18 719,723.07 

 3.1 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 93,899.50 531,862.18 719,723.07 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-5000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5,000 10,000 15,000 20,000 ≥ 25,000 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 12,000  บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
12,000 24,000 36,000 48,000 ≥60,000 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 10,000 บาท ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
10,000 20,000 30,000 40,000 ≥50,000  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย 

1.44 719,723.07 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:   

กลุมสาขาวิชา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1) มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร ≥ 25,000 719,723.07 บรรลุ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขาย เพื่อผลักดันให
อาจารยประจําดําเนินการจัดทําผลงานวิจัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ไดรับความรวมมือของอาจารยในการเขารวมโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย
และนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
2) ไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยรวมทั้ง
งบประมาณอุดหนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
หลักฐานอางอิง: 
2.5.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําและนักวิจัย” 
2.5.1-02 บัญชีรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ไมนับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.5.1-03 สัญญาอุดหนุนทุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาติตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

ผลงาน 4 11 9 

- ระดับชาติ 4 11  9 
- ระดับนานาชาติ 0 0 0 

2. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด ผลงาน 28 53 63 
3. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ  หรื อภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 

รอยละ 14.29 20.75 14.29 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.75  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.75 2.50 3.25 ≥4.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.5.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือ
เทียบเทาในระดับชาติหรือนานาชาติตอ
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 

1.44 14.29 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥4.00 14.29 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขาย เพื่อผลักดันให
อาจารยประจําดําเนินการจัดทําผลงานวิจัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ไดรับความรวมมือของอาจารยในการเขารวมโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
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และนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
2) ไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยรวมทั้ง
งบประมาณอุดหนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1) อาจารยในมหาวิทยาลัยมีภาระงานสอนคอนขางมาก จึงมีคณาจารยเพียงบางสวนท่ีทําวิจัยและบางสวนยังมองวางานวิจัย
เปนเร่ืองยาก ถึงแมจํานวนงานวิจัยและเงินสนับสนุนงานวิจัยจะมีมากขึ้น แตจํานวนงานวิจัยท่ีรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ยังมีนอย 
2) มีการแขงขันในการสงขอเสนอโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งสงผลตอมหาวิทยาลัยในการไดรับ
งบประมาณสนับสนุน เนื่องจากงานวิจัย 
หลักฐานอางอิง:  
2.5.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเทาในระดับชาตหิรือนานาชาติตอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด” 
2.5.2-02 บัญชีรายชื่อผลงานวิจยัและงานสรางสรรคทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.5.2-03 รายงานวิจัยผลงานวิจยัและงานสรางสรรคไดรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาต ิทั้งหมด 
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เปาประสงค 2.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ
ตามเกณฑคุณภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ได
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย ซึ่งก็คือ ระบบวิจัยออนไลน (RIS) ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได
จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับจัดเก็บขอมูลโครงการวิจัย เริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการประชาสัมพันธประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย 
การยื่นขอเสนอโครงการเพ่ือขอทุนอุดหนุนการวิจัย การแจง
ผลการพิจารณาทุนวิจัย การรายงานความกาวหนาการทํา
วิจัย การเบิกจายทุนวิจัย และการสงรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ เพื่อใหทุกคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานสามารถเขาถึง
ขอมูลได  
ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน สนับสนุนสงเสริมให
อาจารยประจําวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทุกทานดําเนินการทํางานวิจัยตามกรอบภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมายตามพันธกิจดานการวิจัย โดยใชระบบวิจัย
ออนไลน (RIS) ตามกระบวนการข้ันตอนตั้งแตเริ่มการทํา
วิจัยจนสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  
อีกทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกสไดวางระบบกลไกการสรุปผลการ
นําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โดยการกําหนดเสนทาง
การรายงานผลการนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ คือ 
เจาของเอกสารลงนาม  เจาหนาที่ฝายงานวิจัย  รอง
คณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อเปนการกํากับดูแลในเรื่องของผลงานวิจัย/งาน
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพร สําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของอาจารย และการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา ในระ ดับหลักสู ต ร  คณะ /วิ ทยาลั ย  และ
มหาวิทยาลัยเปนลําดับถัดไปโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจดานการ
วิจัยในกระบวนการงานวิจัยตางๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ดังนี้  
1) ระบบวิจัยออนไลน (RIS : Research Information 

IQA2.1-1-01 ระบบวิจัยออนไลน  (RIS : 
Research Information System ) บนเว็บไซต 
www.ris.ssru.ac.th 
IQA2.1-1-02 ระบบงานประชุมวิชาการออนไลน
http://www.rdi.ssru.ac.th 
/conference2017/ 
IQA2. .1 -1-03  ระบบวารสารวิ จั ยออนไลน 
http://www.Tci-
ThaiJo.org/inclen.php/Logis-j. 
IQA2.1-1-04 ระบบฝกอบรม (TIS : Training 
Information System) http://rdi.ssru.ac.th 
/rajabhatrijaya2017 
IQA2.1-1-05 คูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 
IQA2 . 1 -1 -0 6  ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล วิ จั ย 
http://ird.ssru.ac.th/ 
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System) เปนระบบท่ีใชบริหารจัดการงานวิจัยในเรื่อง การ
ยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความกาวหนา การ
เบิกจายทุนวิจัย การสงงานวิจัย การสงบทความในการ
นําเสนอและตีพิมพเผยแพร 
2) ระบบงานประชุมวิชาการออนไลน เปนระบบท่ีใชบริหาร
จัดการในเรื่อง การลงทะบียน นําเสนอผลงาน การสง
บทความเพ่ือเขารวมนําเสนอ การสงบทความปรับแกใหผู
นําเสนอแกไข การแจงผลประเมินบทความ การแจงหนังสือ
ตอบรับผูเขารวมงานประชุมวิชาการ  
3) ระบบวารสารออนไลน (Thai Journals Online : 
ThaiJo) เปนระบบเว็บไซตที่ TCI รับรอง โดยระบบจะมี
สวนประกอบดังนี้ สวนท่ี 1 การจัดการสมาชิก สวนที่ 2 การ
รับเขาบทความ สวนท่ี 3 การประเมินบทความ สวนที่ 4 
เปนการเผยแพรบทความ  
4) ระบบฝกอบรม (TIS : Training Information System) 
เปนระบบที่ใชบริหารจัดการดานการฝกอบรม อาทิเชน 
โครงการพัฒนาผลงงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร, โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม เปนตน 
5) ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) เปนระบบบริหาร
จัดการเพ่ือการตัดสินใจ เปนการรายงานขอมูลผลการ
ดําเนินงานดานการวิจัยในเร่ืองตางๆ อาทิเชน รอยละของ
อาจารยประจําที่มีผลงานวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนและงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย รายงาน
เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย/โครงการในแตละป เปนตน 
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําคูมือการใชงาน
ระบบดังกลาวใหแกอาจารยและบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมี
การปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกลาวใหมีความเหมาะสม
และทันสมัยตอเนื่อง และสามารถนํามาใชประโยชนในสวน
ของการดําเนินงานมีการนําผลการดําเนินงานจากระบบ
ออนไลนตางๆ มาจัดทําแผนการดําเนินงานดานการวิจัยในป
ถัดไป 

2 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีการสนับสนุนพันธกิจ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี้ 
1) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีสถาบันวิจัยธุรกิจ
ซัพพลายเชน ที่เปนหนวยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคใหกับอาจารยประจําและบุคลากร
ของวิทยาลัย อีกทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มี
หองปฏิบัติการระบบโลจิสติกส ซึ่งเปนหองที่ไดรับมาตรฐาน
เพื่อใชสําหรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดานโลจิ

IQA2.1-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน ครั้งท่ี 3/2560 วาระ ขออนุมัติ
จัดตั้งสถาบันวิจัยธุรกิจซัพพลายเชน 
IQA2.1-2-02 ระบบคลังขอมูลงานวิจัยออนไลน 
(eresearch) 
www.eresearch.ssru.ac.th  
IQA2.1-2-03 เว็บไซต www.ris.ssru.ac.th 
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สติกส เพื่อใชสําหรับการทดลอง/ทดสอบการทําวิจัยของ
อาจารย มีสถาบันวิจัยและบริการวิชาการดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชนท่ีเปนศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยที่ เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกศ โดยตรง และ
วิทยาลัยฯ มีหองสมุดที่เปนแหลงคนควาหาขอมูลสนับสนุน
การวิจัย 
2) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ใชระบบเผยแพร
งานวิจัยออนไลนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเผยแพรงานวิจัยออนไลน คลังงานวิจัย 
(SSRUIR) ใหอาจารย  ในการสืบคนขอมูลเพื่อสนับสนุน
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น ส ร า ง ส ร ร ค บ น เ ว็ บ ไ ซ ต 
http://eresearch.ssru.ac.th โดยมีงานวิจัยที่อยูบน
เว็บไซตทั้งหมดจํานวน 1,678 เรื่อง 
3) วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการวิจัย (RIS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การบริหารงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ในเร่ืองการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การ
รายงานความกาวหนา การเบิกจายทุนวิจัย การสงงานวิจัย
และการสรุปรายงาน รวมถึงการกํากับติดตามสถานะการ
ดําเนินการวิจัย โดยมีการเขารหัสประจําตัวของอาจารยและ
นักวิจัย เพื่อความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 
4)  วิทยา ลัยโลจิสติกสและ ซัพพลายเชน  ไดร วมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนและหนวยงานตาง ๆ ที่ไดลงนามความ
รวมมือทางวิชาการ ดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ 
The 2nd International Symposium on Economic 
and Business Management 2019 Theme : Change 
and Development Souphanouvong University, Lao 
PDR. ระหวางวันที่ 17 – 18 มกราคม 2562 
5)  วิทยา ลัยโลจิสติกสและ ซัพพลายเชน  ไดร วมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนและหนวยงานตาง ๆ ที่ไดลงนามความ
รวมมือทางวิชาการ ดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ
ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 
2nd Conference on Logistics and Supply Chain 
2019 (CLS2019)”  เมื่อวันอังคารท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 
เพื่อเปนการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการและ
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติของอาจารยและ
นักศึกษา  
ทั้งนี้วิทยาลัยยังไดดําเนินการจัดโครงการเพื่อเปนการ

IQA2.1-2-04 เลมการประชุมวิชาการ The 2nd 
International Symposium on Economic 
and Business Management 2019 Theme : 
Change and Development 
Souphanouvong University, Lao PDR. 
IQA2.1-2-05 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd 
Conference on Logistics and Supply Chain 
2019 (CLS2019)” 
IQA2.1-2-06 เลมการประชุมวิชาการดานโลจิ
สติกสและซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 
2nd Conference on Logistics and Supply 
Chain 2019 (CLS2019)” 
IQA2.1-2-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
อบรมเชิ งปฏิบัติการ  เรื่ องเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยูในฐาน SCOPUS ประจําป
งบประมาณ 2562 
IQA2.1-2-08 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
“การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารที่อยูในฐาน TCI และการเขียนเคา
โ ค ร ง ง าน วิจั ย เพื่ อขอรั บ ทุนจากแหล งทุ น
ภายนอก” 
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รอบ 12 เดือน 

สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยในระดับชาติ 
และนานาชาติ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความสามารถในดาน
การอานและเขียนบทความวิจัยมาถายทอดองคความรู 
เทคนิควิธีตาง ๆ ในการเขียนบทความวิจัยท่ีเปนประโยชน
ใหกับอาจารยประจําวิทยาลัย ไดแก โครงการ “เทคนิคการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ เผยแพรในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยูในฐาน Scopus ประจําป 2562” ที่จัดขึ้น
เม่ือวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2562 และโครงการ “การ
พัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารท่ีอยูใน
ฐาน TCI และการเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหลงทุนภายนอก” ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 

3 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทุกทานตองดําเนินการจัดทําผลงานวิจัย ทั้งนี้ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารยประจําของวิทยาลัยโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน ไดรับพิจารณาทุนในการจัดทํา
ผลงานวิจัย 
จากการยื่นขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับขอทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา และไดรับการจัดสรรงบประมาณภายในสถาบัน 
เปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 6 ,028,815 บาท  และ
งบประมาณเงินรายได จํานวน 992,600 บาท เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 7,021,415 บาท และไดรับการพิจารณาทุนจาก
แหลงภายนอกสถาบัน จํานวน 29 ,754,000 บาท รวม
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งงบประมาณภายในและ
ภายนอก เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 36 ,775,415 บาท ซึ่งมี
จํานวนผลงานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 59 เร่ือง 

IQA2.1-3-01 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัยประจําปงบประมาณ 2562 (แหลงเงินทุน
ภายในและภายนอก) 

4 วิทยา ลัย โล จิสติ กส และ ซัพพลาย เชน  ได สนับสนุ น
งบประมาณในการสงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีการสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรเขารวมการประชุม
วิชาการ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 116 ผลงาน ซึ่ง
อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ฝายวิจัยและพัฒนาได
ดําเนินการจัดทําวารสารของวิทยาลัย เปนระยะเวลา 4 ป 
จํานวน 6 ฉบับ เริ่มตั้งแต ปพ.ศ. 2558 – ปพ.ศ. 2561 
เพื่อใหตรงตามคุณสมบัติการยื่นพิจารณาคุณภาพวารสาร
เพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร

IQA2.1-4-01 ตารางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจั ยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
IQA2.1-4-02 หนังสือจากศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย เรื่อง  การแจงผลการพิจารณา
วารสารเพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI 
IQA2.1-4-03 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน ปที่ 4 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 
IQA2.1-4-04 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
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ไทย โดยไดผานการรับรองคุณภาพวารสารวิทยาลัยโลจิ
สติกสและซัพพลายเชนเขาสูฐานขอมูล TCI ในกลุมท่ี 2 
สาขามนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  เมื่ อ วันที่  24 
พฤษภาคม 2561 ลําดับ 
ที่ 65  ISSN 2408-2740 จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร
ไทย เพื่อเปนแหลงขอมูลใหกับอาจารยและนักศึกษาของ
วิทยาลัยไดสงบทความ เพื่อตีพิมพและเผยแพรผลงาน
บทความ ซึ่งในปการศึกษา 2561 มีวารสารจํานวน 2 เลม 
คือ 
  - วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ปที่ 4 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561    
  - วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ปที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 

2562 

5 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยฝายวิจัยและพัฒนา
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาสมรรถนะอาจารย
ประจําและบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติการดาน
การวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
โครงการสงเสริมการตีพิมเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจําในระดับชาติและนานาชาติ 
จํานวน 3 โครงการ คือ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติที่
อยูในฐาน SCOPUS ประจําปงบประมาณ 2562 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่  1-4 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงคในการจัด
โครงการ เพื่อใหบุคลากรวิทยาลัยฯ ไดรับความรูในการเขียน
บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐาน SCOPUS โดยมี
ผูเขารวมโครงการทั้งหมด 34 คน 
2) โครงการอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเขียน
งานวิจัยใหไดรับการพิจารณาตีพิมพและการใหความรูเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจําป 2562 โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) 
เพื่อใหอาจารย และนักศึกษาไดรับความ รูในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวชิาการ เพื่อการตีพิมพในวารสาร 
2) เพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอผลงานวิจัย/ตีพิมพ
วารสารของอาจารยและนักศึกษา โดยมีผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด 120 คน 
3) โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2562 ซึ่ง
ไดแก โครงการประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลาย

IQA2.1-5-01 อางอิง IQA2.1-2-06 รายงานผล
การดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง
เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐาน SCOPUS 
ประจําปงบประมาณ 2562 
IQA2.1-5-02 รายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาให เขียน
งานวิจัยใหไดรับการพิจารณาตีพิมพและการให
ความรูเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจําป 
2562 
IQA2.1-5-03 อางอิง IQA2.1-2-04 รายงานผล
การดําเนินโครงการประชุมวิชาการดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd 
Conference on Logistics and Supply Chain 
2019 (CLS2019)” 
IQA2.1-5-04 อางอิง IQA2.1-2-05  เลมการ
ประชุมวิชาการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd Conference on 
Logistics and Supply Chain 2019 
(CLS2019)” 
IQA2.1-5-05 รายงานผลการดําเนินโครงการเพิ่ม
จํานวนองคความรูดานความปลอดภัยและกฏ
จราจรในการขนสงทางถนน ศูนยการเรียนรู
ปฏิบัติการดานโลจิสติกส วิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
IQA2.1-5-06 รายงานผลการดําเนินโครงการ
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เชนระดับชาติ คร้ังที่ 2 “The 2nd Conference on 
Logistics and Supply Chain 2019 (CLS 2019)” จัดขึ้น
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ
เผยแพรผลงานวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรมของ
คณาจารยบุคคลากรและนักศึกษารวมถึงนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเครือขายท่ัวประเทศ 2) เพื่อสงเสริมศักยภาพ
ดานการวิจัยงานสรางสรรค และนวัตกรรมของคณาจารย
บุคคลากรและนักศึกษารวมถึงนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
เครือขายทั่วประเทศ 3) เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสรางสรรค
และนวัตกรรม ใหสามารถนําไปใชประโยชนสูการพัฒนา
ทองถิ่น สังคม ประเทศชาติไดอยางยั่งยืน 4) เพื่อเปนเวทีให 
คณาจารย นักวิจัย นักศึกษาในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เครือขาย ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่มีศักยภาพและ
แลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
เชื่อมโยงพันธกิจสัมพันธไดอยางเปนรูปปธรรม อันนําไปสู
การพัฒนาประเทศ  5) เพื่อเปนชองทางในการนําเสนอ
ผลงานวิจัย/ตีพิมพวารสารของวิทยาลัยฯ โดยมีผูเขารวม
โครงการท้ังหมด 220 คน 
โครงการถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
จํานวน 1 โครงการ คือ 
1) โครงการเพิ่มจํานวนองคความรูดานความปลอดภัยและ
กฎจราจรในการขนสงทางถนนศูนยการเรียนรูปฏิบัติการ
ดานโลจิสติกส วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ
พัฒนาฐานความรูและเผยแพรแหลงเรียนรูศูนยการเรียนรู
ปฏิบัติการดานโลจิสติกส ใหกับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป 2) เพี่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับอาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด จํานวน 120 คน  
โครงการสงเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร จํานวน 1 
โครงการ 
1) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร จัดขึ้นเม่ือวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) งานสิทธิบัตร และ 
อนุสิทธิบัตร 2) สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย และ
นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดํา เนินการ หรื อสราง
ผลงานวิจัย ตลอดจนผลงานสรางสรรค ใหเขาขายงานท่ีจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได 3) อํานวยความสะดวก และ

สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยสูการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 
IQA2.1-5-07 อางอิง IQA2.1-2-07 รายงานผล
การดําเนินโครงการ “การพัฒนาการเขียน
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน 
TCI และการเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อขอรับทุน
จากแหลงทุนภายนอก” 
IQA2.1-5-08 เอกสารสรุปรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
อาจารยประจําวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
IQA2.1-5-09 อางอิง  IQA2.1-4-03 วารสาร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ปที่ 4 ฉบับที่ 
2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
IQA2.1-5-10 อางอิง  IQA2.1-4-04 วารสาร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ปที่ 5 ฉบับที่ 
1 มกราคม – มิถุนายน 2562 
IQA2.1-5-11 เอกสารขอมูลเตรียมการเพื่อขอเปด
ระบบ THAIJO2.0 
IQA2.1-5-12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
สนับสนุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ
หรือตางประเทศ ฉบับลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 
IQA2.1-5-13 ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดสรรเ งินรางวัลในการเขียนบทความทาง
วิชาการ บทความวิจัย การถูกอางอิงบทความวิจัย 
ผลงานดีเดนดานวิจัย วิชาการ การสอนและ
วิชาชีพ และวิทยากรที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 23 
เมษายน 2562 
IQA2.1-5-14 เอกสาร certificate of best 
paper ผูชวยศาตราจารย ดร.เบญจพนธ มีเงิน 
IQA2.1-5-15 ภาพถายเหรียญรางวัล และใบ 
certificate จํานวน 2 รางวัล ของอาจารยปยะอร 
ศรีวรรณ 
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ประสานงาน ตลอดจนเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจด
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรใหคณาจารย และนักวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  
โครงการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขาย จํานวน 
1 โครงการ 
1) โครงการ การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารที่อยูในฐาน TCI และการเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอก จัดขึ้นในวันท่ี วันท่ี 5 – 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีวัถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1) 
เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยสามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI กลุม 1 และ 2 ได 
2 )เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยสามารถเขียนเคาโครงงานวิจัย
เพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 3) เพื่อกระตุน
และสรางแรงจูงใจใหแกอาจารยและนักวจัยในการสราง
ผลงานวิจัย รวมไปถึงบทความวิชาการ และงานสรางสรรค 
4) เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยไดรวมกันอภิปรายประเด็นตาง 
ๆ เก่ียวกับบทความวิจัยกับวิทยากร โดยมีผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด จํานวน 120 คน 
โครงการพัฒนาระบบ/กลไกดานการวิจัยและนวัตกรรม 
จํานวน 40 กิจกรรม 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาบเชน ไดสนับสนุนใหอาจารย
ประจําวิทยาลัยทุกทานตองจัดทําผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําวิทยาลัย ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ภายในสถาบันที่เปนงบประมาณรายได จํานวน 40 เร่ือง 
โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ จํานวน 2 
โครงการ คือ 
1) โครงการจัดทําวารสารวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกสและซพั
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา ประจําป
งบประมาณ 2562 ทางวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ไดดําเนินการจัดทําเลมวารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปที่ 5 ฉบับท่ี 1 
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 และฉบับที่ 2 
ระหวางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
2) โครงการพัฒนารูปแบบของวารสาร วิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นําไปสู
มาตรฐานของ TCI ฐาน 1 ประจําป 2561 ทางวิทยาลัยโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน ไดดําเนินการย่ืนเอกสารขอมูล
เตรียมการเพื่อขอเปดระบบ THAIJO2.0 เปนระบบการ
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จัดการ และตีพิมพวารสารวิชาการในรูปแบบวารสาร
ออนไลนอิเลคทรอนิกส (E-Journal) โดยใช platform ของ
ระบบ Open Journal System (OJS) ที่ ศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย (TCI) นํามาติดตั้งเพื่อใหบริการกับ
วารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใชงาน ThaiJO เปน
ระบบ web-based application ที่ผูใชสามารถทํางานได
เพียงเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จํานวน 1 โครงการ 
1) โครงการ การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารที่อยูในฐาน TCI และการเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอก จัดขึ้นในวันท่ี วันท่ี 5 – 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีวัถุประสงคของโครงการ ดังนี้ 1) 
เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยสามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยูในฐาน TCI กลุม 1 และ 2 ได 
2 )เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยสามารถเขียนเคาโครงงานวิจัย
เพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได 3) เพื่อกระตุน
และสรางแรงจูงใจใหแกอาจารยและนักวจัยในการสราง
ผลงานวิจัย รวมไปถึงบทความวิชาการ และงานสรางสรรค 
4) เพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยไดรวมกันอภิปรายประเด็นตาง 
ๆ เก่ียวกับบทความวิจัยกับวิทยากร โดยมีผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมด จํานวน 120 คน 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม/โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองค
ความรูพื้นฐานของประเทศ/ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จํานวน 9 โครงการ 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาบเชน ไดสนับสนุนใหอาจารย
ประจําวิทยาลัยทุกทานตองจัดทําผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําวิทยาลัย ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ภายในสถาบันที่เปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 9 เรื่อง 
สําหรับการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารยประจํา
วิทยาลัยนั้น วิทยาลัยฯไดสนับสนุนใหอาจารยสามารถ
เดินทางเพื่อเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการท้ังภายในประเทศและตางประเทศได โดยสามารถ
ทําการเบิกคาใชจายไดจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งสนับสนุนใหอาจารยสงผลงานวิจัยเพื่อ
ทําการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุม 1,2 หรือ SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อนํา
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพดังกลาวไปย่ืนเรื่องขอรับเงินรางวัล
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ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งไดจัดสรร
เงินรางวัลเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารย
และบุคลากรในการทํางานวิจัยตอไป  
ในปการศึกษา 2561 ผูชวยศาตราจารย ดร.เบญจพนธ มีเงิน 
อาจารยประจําของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ไดรับรางวัล certificate of best paper ชื่อผลงานท่ีไดรับ
รางวัล เร่ือง องคการแหงนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบ
องคการแหงนวัตกรรม ยุคประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจ SMEs 
ประเภทโรงงานอุตสากรรม จังหวัดยครปฐม (ระยะท่ี 1) ใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 26th International 
Conference on Innovations Through Research 
Developments in Social Sciences, Humanities and 
Management Studies (IRDSSH) ณ มณฑลเซี่ยงไฮ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 
2561 
และอาจารยป ยะอร  ศรีวรรณ  อาจารยประจํ าของ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ควาเหรียญรางวัลจากงานประกวดผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในงาน Korea International 
Women ‘s Invention Exposition (KIWIE2019) ใน
ผลงานชื่อ ผุดนวัตกรรมใหม “Optimizerboxes” ลดเวลา
ขนสงสินคา โดยการจัดทําเว็บไซตในขั้นตอนการคํานวณ
จํานวนบรรจุภัณฑในพื้นที่ตูคอนเทนเนอรเมื่อวันท่ี 22 - 23 
มิถุนายน 2562 โดยอาจารยของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนไดรับ 2 รางวัล ไดแก 1) Special Award from 
Center of Women Inventors of Uzbekistan และ2) 
Special Award Medal from World Invention 
Academic Conference, Korea Invention News 

6 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีการผลักดันและ
สนับสนุนใหอาจารยประจําดําเนินการตามระบบและกลไก
เพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด ตามท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเปดคลินิกวิจัยในการใหคําปรึกษา
และอํานวยความสะดวก ประสานงาน และเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อสนับสนุนให
อาจารยสรางผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเขาขายงานท่ี
จะขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได 
โดยในปการศึกษา 2561 อาจารยปยะอร ศรีวรรณ อาจารย
ประจําของวิทยาลัย

IQA2.1-6-01 เอกสารข้ันตอนการดําเนินงาน
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
IQA2.1-6-02 เอกสารย่ืนคําขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย ของอาจารยปยะอร ศรีวรรณ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

โลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ดําเนินการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ณ กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ในผลงานชื่อ ผุด
นวัตกรรมใหม “Optimizerboxes” ลดเวลาขนสงสินคา 
โดยการจัดทําเว็บไซตในขั้นตอนการคํานวณจํานวนบรรจุ
ภัณฑในพื้นที่ตูคอนเทนเนอร ซึ่งกระบวนการย่ืนคําขออยู
ระหวางการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผลงาน 
รวมท้ัง วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ยังกําหนดให
อาจารยประจําวิทยาลัยทุกทานไดศึกษาทําความเขาใจ 
กระบวนการข้ันตอนในการดําเนินงานขอสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนให
อาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยดําเนินงานยื่นขอจดสิทธิบัตร
งานวิจัย เพื่อเปนการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

(1) หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค  หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค  

(2) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
(3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
(4) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย  มีการสรางขวัญ และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกณฑการใหคะแนน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอ  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบ/กลไกในการดําเนินงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคที่ไดมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับ 

1.44 6 ขอ 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
6 ขอ บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอและระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.7 วารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดบัชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อวารสาร ฐาน วันที่ไดรับการยอมรับ 
TCI 1 TCI 2 

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน   25 พฤษภาคม พ.ศ.2561  

 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

จํานวนวารสารวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร - 1 1 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

5 6 7 8 9 

 ระดับหนวยงาน 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 วารสาร  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.7.1 จํานวนวารสารวิชาการที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ 

2.00 1 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 1 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการยกระดับวารสารวิชาการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย
เชนไดสงเสริมผลักดันใหวารสารของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน เปนวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีงบประมาณสนับสนนุการดําเนินการเพื่อผลักดันวารสารภายในสูฐาน TCI 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง: 
2.7.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ” 
2.7.1-02 วารสารวทิยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ไดมาตรฐาน สอดรับกับความตองการของทองถิ่นและ
สังคม 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
ที่กําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน นําผลการสํารวจปญหา

และความตองการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ 
2562 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มาเปนขอมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําป 2562 
งบประมาณรายไดและงบแผนดิน เพื่อเปนการเชื่อมโยงกับ
ชุมชนและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนสังคม 
โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของ
แผนปฏิบัติดานการบริการวิชาการ ดังนี้ 
ตัวชี้วัด : รอยละของของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด คาเปาหมาย รอยละ ≥ 60 
พรอมทั้ง เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
วิทยาลัยโลจิสติกสและ 
ซัพพลายเชน เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุม ครั้งท่ี 
6/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และเสนออธิการบดี
อนุมัติแผนปฏิบัติด านการบริการวิชาการ  ประจําป
งบประมาณ 2562 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2561 

IQA3.1-1-01 ผลสํารวจปญหาและความตองการ
ของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
IQA3.1-1-02 เลมแผนปฏิบัติด านการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2562 
IQA3.1-1-03 รายงานการประชุมอํานวยการ
วิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2561 
IQA3.1-1-04 บันทึกขอความวิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน ที่ ว.ล .ช . 2569 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ
การดานตางๆ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากทานอธิการบดี 

2 ฝายงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ดําเนินการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการ โดยผานการพิจารณาตอที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี และดําเนิน
โครงการบริการวิชาการตามแผนท่ีกําหนด เพื่อใหเกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชุน หรือสังคม จํานวน 5 โครงการ 
ตามแหลงพื้นที่ที่กําหนด   
รวมทั้งทุกโครงการไดมีการนําองคความรูในการบริการ
วิชาการไปใชประโยชนตอสังคม 

IQA3.1-2-01 อางอิง IQA3.1-1-02 เลมแผนปฏิบัติ
ดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2562 
IQA3.1-2-02 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 
โครงการ 

3 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม ตามความตองการของชุมชน 
จํานวน 5 โครงการ โดยทุกโครงการเปนโครงการบริการ
วิชาการแบบใหเปลา   

IQA3.1-3-01 รายงานผลการดําเนินแผนปฏิบัติการ
ดานการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
IQA3.1-3-02 รายงานผลการดําเนินโครงการเพิ่ม
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนไดดําเนินการบริการวิชาการแกสังคม ที่ดําเนินการ
เปนโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา ดังนี้  
1) โครงการเพ่ิมจํานวนองคความรูดานความปลอดภัยและ
กฏจราจรในการจนสงทางถนน ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการ
ดานโลจิสติกส วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน เมื่อวันที่ 
7-8 มีนาคม 2562 โดยมีสถานประกอบการและบริษัทท่ีอยู
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมเขารวมกิจกรรมการขยายศูนย
การเรียนรูสูชุมชน เพื่อเปนการเพิ่มองคความรูใหกับกลุม
อุสาหกรรมไดเรียนรูดานโลจิสติกสเบื้องตน 
2) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพื่อแกไขปญหาความ
จนของประชาชนในทองถิ่น โดยจัดโครงการในชื่อ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารการผลิตสินคาและ
เพิ่มรายไดครัวเรือน เพื่อแกปญหาความยากจน สอดคลอง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ในพื้นท่ีศูนย
การเรียนรูวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จํานวนท้ังส้ิน 8 ครัวเรือน 
3) โครงการสงเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน โดยจัดเปนโครงการ
ยอย จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
3.1) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 ณ 
โรงเรียนวัดนราภิรมย ตําบลนราภิรมย อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม  
3.2) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน : สานสัมพันธ
ชุมชน 3 วัย ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณวิทยา) 
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ
วันที่ 1-2 มีนาคม 2562  
รวมทั้ง วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนยังมีแหลงเรียนรู 
โดยเปดศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดานโลจิสติกส เพื่อเปน
แหลงเรียนรูใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป เขามาศึกษาเรียนรู เพื่อเปนการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานดานโลจิสติกส ซึ่งมีหนวยงานภายนอกไดเขามาขอ
ศึกษาดูงานเก่ียวกับศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดานโลจิสติกส 
เชน  
1) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานอุดรธานี 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

จํานวนองคความรูดานความปลอดภัยและกฏจราจร
ในการจนสงทางถนน ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดาน 
โลจิสติกส วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
IQA3.1-3-03 รายงานความกาวผลการดําเนินงาน
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ เพื่อแกปญหา
ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น พ.ศ.2562 
IQA3.1-3-04 รายงานผลการดํา เนินโครงการ
สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม 
IQA3.1-3-05 รายงานผลการดํา เนินโครงการ
สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
เขาใจสิทธิและหนาที่ของตนเองและผู อ่ืน : สาน
สัมพันธชุมชน 3 วัย 
IQA3.1-3-06 สรุปหนวยงานภายนอกท่ีเขาศึกษาดู
งาน แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูหองปฏิบัติการ
ดานโลจิสติกส 
IQA3.1-3-07 เอกสารหนังสือราชการภายนอก และ
หนังสือภายนอก เรื่อ ขอความอนุเคราะหเขาศึกษา
ดูงาน จากหนวยงานภายนอก 



 
 

 
 0 

SS
R

U
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา 
4) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
6) สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต (TLAPS) 
7) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดชลบุรี 
8) สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย (TAFFA)  
และ9) มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มีการดําเนินการสรุป
รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
1) ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติดาน
การบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 
ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินดังนี้ 
ตัวชี้วัด : รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด คาเปาหมาย : รอยละ ≥ 60 ผลการ
ดําเนินงาน : รอยละ 100 
2) โครงการบริการวิชาการ จํานวน 5 โครงการ มีผลการ
ดําเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วัดทุกโครงการ 
ฝายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ดําเนินการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแกสั งคม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน ตอที่คณะกรรมการ
บริหารงานวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 วันท่ี 21 มิถุนายน 
2562 

IQA3.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิทยาลัย ครั้งที่  6/2562 วันที่  21 
มิถุนายน 2562 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน 
IQA3.1-4-02 อางอิง IQA3.1-3-01 รายงานผลการ
ดําเนินแผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน โดยฝายวิจัยและพัฒนา
มีการดําเนินการติดตามผลการจัดโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม ใหมีการดําเนินจัดโครงการเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว ครบทั้งหมดจํานวน 5 โครงการ  
โดยฝายวิจัยและพัฒนาไดวิเคราะหผลประเมินความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวา รอยละของงานบริการ
วิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด วิทยาลัยโลจิ
สติกสและ 
ซัพพลายเชนมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
จากการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
และโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 

IQA3 . 1 -5 -0 1  ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานของวิทยาลัย ครั้ งที่ 
6/2562 วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 
IQA3.1-5-02 รางโครงการบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 2563 ของวิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน 
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พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานของวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2562 วันท่ี 21 มิถุนายน 
2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเพื่อใหผูรับบริการ
หรือชุมชนไดรับประโยชนสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและความตองการของ
ชุมชน ฝายวิจัยและพัฒนาไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยจะมุงเนนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่อยูภายใตความรวมมือของชุมชนหรือหนวยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามศาสตรพระราชา โดย
ผูรับบริการไดรับประโยชนหรือนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตจริง และการกําหนดโครงการบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ 2563 

6 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน สนับสนุนใหอาจารย
ประจําวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา
ของสถาบัน โดยมีอาจารยประจําของวิทยาลัย จํานวน 5 คน 
เขารวมโครงการบริการวิชาการ ในโครงการอบรมสราง
ความรูความเขาใจกระบวนการแกปญหาความยากจน ตาม
กรอบการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
จัดขึ้นโดยฝายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
ณ หองประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

IQA3.1-6-01 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรม
สรางความรูความเขาใจกระบวนการแกปญหาความ
ยากจน ตามกรอบการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นการพิจารณา 
 ระดับมหาวิทยาลัย 
1) กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะ

หรือหนวยงานเทียบเทา  
2) จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1 
3) ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
4) ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
5) สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 
6) ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวน

อาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
 

 ระดับหนวยงาน 
1) จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จใน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการและเสนอตอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อให

เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3) โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
4) ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
5) นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม 
6) คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด 

1.44 6 ขอ 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
6 ขอ บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยทุธในการพัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการและเปนประโยชนตอทองถิ่น
และสังคม โดยวิทยาลัยดาํเนินการตามนโยบายท่ีทางมหาวทิยาลัยกําหนด 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีระบบและกลไกการใหบริการบริการวิชาการที่ชัดเจน 
2) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.9 วิทยาลัยมีกระบวนการดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.9.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่
กําหนด 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดกําหนดผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนผูดําเนินงาน
ตามคําสั่งวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ที่ 512/2561 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2561 ซึ่งจะประกอบดวยผูบริหารของวิทยาลัยเปน
คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา
แนะนํา กํากับติดตาม และปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี
ไดรับมอบหมาย และคณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ ดังนี้ 
1) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
3) งานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

IQA4.1-1-01 คําสั่งวิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายเชน  ที่512/2561 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 

2 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ฝายกิจการนักศึกษา ได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคของแผน คือ 
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับการพัฒนาให
มีทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดีงาม และได
กําหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงคของแผน จํานวน 1 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความมีสุนทรีย 
และวัฒนธรรมที่ดีงาม (รอยละ 85)  
ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดกําหนด
โครงการในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 ที่ตองดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ โดย
ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินงานโครงการ เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น จํานวน 120,000 บาท 
โดยแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2561 ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 และ
ไดรับการอนุมัติจากทานอธิการบดีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 

IQA4 . 1 -2 -0 1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
อํานวยการวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันท่ี 26 กันยายน 2561 
IQA4.1-2-02 บันทึกขอความวิทยาลัยโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน ที่ ว.ล.ช. 2569 
ลงวันท่ี 27 กันยายน 2561 เร่ือง ขออนุมัติ
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแผนปฏิบัติการดานตางๆ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และประจําป
งบประมาณ  พ .ศ .  2562  จากท า น
อธิการบดี 
IQA4.1-2-03 แผนปฏิบัติการดานทํานุ
บํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําป
การศึกษา 2561 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  ไดกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 โดยไดดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 และรายงานผลตอ
หนวยงานเจา คือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ได
ดําเนินงานจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 ครบทั้งหมด 5 โครงการ  
พรอมทั้ง มีการรายงานผลการดําเนินโครงการและประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
แผนปฏิบัติการดานทํานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2561 ทุกโครงการ ทั้งหมด 5 โครงการ 

IQA4 . 1 -3 -0 1  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานทํานุ
บํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําป
การศึกษา 2561 
IQA4.1 -3-02 รายงานผลการดํา เนิน
โ ค ร ง ก า รอบรมคุณธ ร รมจ ริ ย ธ ร ร ม 
ประจําปการศึกษา 2561 
IQA4.1 -3-03 รายงานผลการดํา เนิน
โครงการจิตอาสากิจกรรมเพ่ือสังคม 
IQA4.1 -3-04 รายงานผลการดํา เนิน
โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีไทย วิทยาลัยโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน 
IQA4.1 -3-05 รายงานผลการดํา เนิน
โครงการวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน  สื บ สานประ เพ ณี ไ ทย  อนุ รั กษ
วัฒนธรรมพื้นบานวันสงกรานต 
IQA4.1 -3-06 รายงานผลการดํา เนิน
โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 
IQA4.1-3-07 บันทึกขอความ เรื่อง ขอ
นําส งรายงานผลการดํา เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 
6 เดือน) และ (รอบ 12 เดือน) 

4 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดดําเนินการจากบุคลากรและ
นักศึกษามราเขารวมโครงการตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 โดยการประเมินความสําเร็จ
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 ตามวัตถุประสงคของแผน คือ เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีทัศนคติ 
คานิยม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
โดยไดประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติ
การดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
มีผลดังนี้ 
ตัวชี้วัด : รอยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความมี
สุนทรีย และวัฒนธรรมที่ดีงาม คาเปาหมาย : รอยละ 85 ผลการ
ดําเนินงาน : รอยละ 85 

IQA4.1-4-01 อางอิง IQA 4.1-2-03 
แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
IQA4 . 1 -4 -0 2  อ า ง อิ ง  IQA4 . 1 -3 -0 1 
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
ด านทํ านุบํ า รุ ง ศิลปะและ วัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 

5 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยฝายกิจการนักศึกษา  ไดวิ เคราะหผลการดําเนินงานตาม

IQA4 . 1 -5 -0 1  อ า ง อิ ง  IQA4 . 1 -3 -0 1 
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2561 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 
และสรุปผลตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
รวมทั้งผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 5 
โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2561 จัด
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อปลูกจิตสํานึก
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยใหกับนักศึกษา 2. 
เพื่อเสริมสรางทักษะในการดํารงชีวิตใหกับนักศึกษา และ3. เพื่อ
ปลูกฝงใหนักศึกษาไดพัฒนาจิตใจใหดีงาม มีระเบียบวินัย  
มีความกตัญูกตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได
อยางถูกตอง ผลการดําเนินงาน คือ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 
2,361 คน คิดเปนรอยละ 98.91  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.85  
2) โครงการจิตอาสากิจกรรมเพ่ือสังคม จัดเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2562  
มีวัตถุประสงค คือ 1 . เพื่อปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยใหกับนักศึกษา 2. เพื่อเสริมสรางทักษะ
ในการดํารงชีวิตใหกับนักศึกษา และ 3. เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาได
พัฒนาจิตใจใหดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญูกตเวที มีสัมมนา
คารวะและปรังปรุงพฤติกรรมตนเองไดอย างถูกตอง  ผลการ
ดําเนินงาน คือ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
100 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 
3) โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน จัดเมื่อวันท่ี 16 มกราคม 
2562 มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
วันขึ้นปใหมใหคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป 2. เพื่อเปนการสงเสริม
และจัดกิจกรรมใหบุคลากรในหนวยงาน นักศึกษา ไดมีสวนรวมพบปะ 
สราความสัมพันธอันดีตอกันอยางใกลชิด 3. เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจ ในวัฒนธรรมประเพณี และ4. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการสืบสาน อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ
ทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ผลการดําเนินงาน คือ มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 654 คน คิดเปนรอยละ 98.64 มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.75  
4) โครงการวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย 
อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานวันสงกรานต จัดเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2562 
มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีวันขึ้นป
ใหมใหคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป 2. เพื่อเปนการสงเสริมและจัด

ด านทํ านุบํ า รุ งศิ ลปะและ วัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 
IQA4.1-5-02 ราง แผนปฏิบัติการดานทํานุ
บํ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําป
การศึกษา 2562วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมใหบุคลากรในหนวยงาน นักศึกษา ไดมีสวนรวมพบปะ สราง
ความสัมพันธอันดีตอกันอยางใกลชิด 3. เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจ ในวัฒนธรรมประเพณี และ4. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการสืบสาน อนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
สืบทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ผลการดําเนินงาน คือ มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 654 คน คิดเปนรอยละ 98.64  
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 
5) โครงการไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 จัดเมื่อวันท่ี 23 
สิงหาคม 2561  
มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู
กับสังคมไทยตลอดไป 2. เพื่อเปนการสงเสริมและจัดกิจกรรมให
บุคลากรในหนวยงาน  นักศึกษา  ไดมี ส วนร วมพบปะ  สร า ง
ความสัมพันธอันดีตอกันอยางใกลชิด 3. เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจ ในวัฒนธรรมประเพณี และ4. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการสืบสาน อนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
สืบทอดความเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม ผลการดําเนินงาน คือ ผล
การดําเนินงาน คือ มีผูเขารวมโครงการจํานวน 657 คน คิดเปนรอย
ละ 99.09 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 
โดยฝายกิจการนักศึกษา นําผลของการดําเนินงานในปการศึกษา 
2561 เพื่อนําผลมาปรับปรุงกิจกรรมของแผนปฏิบัติการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2562 โดยการกําหนดกิจกรรม/โครงการใหสอดคลองกับดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป (2559 – 2563) เพื่อตอบสนองและ
สอดคลองกับดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

6 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2561 โดยมีการเผยแพรกิจกรรมการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอก ผาน
ชองทางตางๆ ของวิทยาลัย ดังนี้ 
1) สื่อออนไลน : เว็บไซตของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
www.cls.ssru.ac.th และ Facebook วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน 
2 )  สื่ อประชาสั มพั นธ  เช น  ป า ยประชาสั มพั นธ หรื อบอร ด
ประชาสัมพันธของวิทยาลัย 

IQA4 . 1 -6 -0 1  เ ว็ บ ไ ซ ต
www.cls.ssru.ac.th 
IQA4.1-6-02 บอรดประชาสัมพันธของ
วิทยาลัยโลติสติกสและซัพพลายเชน 

7 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมการประกวด
ผลงานเก่ียวกับดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในปการศึกษา 2561 ไดมี

IQA4.1-7-01 รางวัลชนะเลิศ การเขียน
สตอรี่บอรดและผลิตคลิปวิดีโอ ภายใต
หัวขอ "การรูเทาทันสื่อ" โครงการพัฒนา
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ไดรับรางวัลเก่ียวของดานทําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ การเขียนสตอรี่บอรดและผลิตคลิปวิดีโอ ภายใต
หัวขอ "การรูเทาทันสื่อ" โครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค
จังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ 2562 ณ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง จํานวน 6 คน 
2. รางวัล ผูมีความประพฤติดี ตั้งมั่นในธรรมะขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดํารงตนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยาง
ที่ดีแกสังคม พุทธสมาคมแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 
จํานวน 2 คน 
3. เขารวมกิจกรรมอบรมจริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 14/2562 
ระดับ อุดมศึกษา  (บริษัทกรุง ไทยการไฟฟ า  จํา กัด )  "คิดเปน 
ตั้งเปาหมายเปน เรียนเปน ทํางานเปน" ณ สวนธรรมศรีปทุม จังหวัด
ปทุมธานีจํานวน 1 คน 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากร มีการสอน แบบการบูรณาการรายวิชากับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยฯ ไดเปดสอนรายวิชาแบบบูรณา
การ คือวิชา LOG3204 การจัดการการตลาดและความสัมพันธกับ
ลูกคา สอนโดย อาจารย ดร.ธันย ชัยทร 

สื่อปลอดภัยและสรางสรรคจังหวัดระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2562 ณ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดระนอง 
IQA4.1-7-02 รางวัลผูมีความประพฤติดี 
ตั้ งมั่ น ในธรรมะขององคสม เด็ จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ าดํ ารงตนเปนคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม เปนตัวอยางที่ดีแก
สังคม พุทธสมาคมแหงประเทศไทย  ใน
พระบรมราชูปถัมภ  
IQA4.1-7-03 กิจกรรมอบรมจริยธรรมและ
ทั ศ น ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ที่  1 4 / 2 5 6 2 
ระดับอุดมศึกษา (บริษัทกรุงไทยการไฟฟา 
จํากัด) 
IQA4.1-7-04 รายงานผลกิจกรรมท่ีมี
การบูรณาการรายวิชากับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ 12 เดือน) 

 
ประเด็นการพิจารณา : 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตอสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน  

1-2 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
4 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
5 ขอ 

มีการดําเนินงาน  
6-7 ขอ 

 
 



 
 

 
 0 

SS
R

U
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.9.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กําหนด 

1.44 7 ขอ 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
มีการดําเนินงาน  

6-7 ขอ 
7 ขอ บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยทุธในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนนุที่เพียงพอ 
2) มีนโยบายกําหนดใหเปนตัวชีว้ัดรายบุคคลของอาจารยประจาํ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 2.10 อาจารยและนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสรางสรรค งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.10.1 รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจัย 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย คน 43 48 49 
2. จํ านวนอาจารยประจํ าและนั ก วิจั ยทั้ งหมด  

(นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง)  
คน 52 55 57 

3. รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย รอยละ 82.69 89.09 85.96 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
60.00 65.00 70.00 75.00 ≥80.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

2.10.1  รอยละของอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 

2.00 85.96 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥80.00 85.96 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนงานวิจัย  เพื่อผลักดันใหอาจารยประจํา
ดําเนินการจัดทําผลงานวิจัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ไดรับความรวมมือของอาจารยในการเขารวมโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย
และนักวิจัยที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 
2) ไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอการจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยรวมทั้ง
งบประมาณอุดหนุนการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง: 
2.5.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย” 
2.5.1-02 บัญชีรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ไมนับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
2.5.1-03 สัญญาอุดหนุนทุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขายและทองถ่ิน 
เปาประสงค 3.1 เครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 รอยละของเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : เลขานุการรองคณบดีฝายบริหาร 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือขาย รายละเอีดของผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

1) เครือขายศิษยเกา    
  1.1 คณะกรรมการศิษยเกาวิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายาเชน 

จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกาและนกัศึกษาปจจุบัน 

2) เครือขายชุมชน    
  2.1 ชุมชนบานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ดําเนินการวิจยั บรกิารวิชาการ และถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสูชุชมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง

เปนรูปธรรม 
3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน -วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยอยางเดนชัด 

เครือขาย 5 12 17 

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
1.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 3 5 
1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 6 9 
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 1 

2. จํานวนเครือขายที่มีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยอยางเดนชัด 

เครือขาย 5 12 17 

2.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
2.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 3 5 
2.4 เครือขายผูประกอบการ   1 6 9 
2.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 1 

3. รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 

3.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
3.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 3 5 
3.4 เครือขายผูประกอบการ   1 6 9 
3.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 1 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

- -สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม 
-สงเสริมและสนับสนุนใหประชาสัมพันธกับสถานประกอบการณ 
-สงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน 

  3.2 สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ (TIFFA) 

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

  3.3 สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย 
(TAFA) 

พัฒนางานดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพดานการขนสงทาง
อากาศ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 

  3.4 สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย 
(LTFT) 

พัฒนางานดานวิชาการ วิจยั การพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานวิชาชพี และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจัดหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการตัดสินการประกวดบทความทางวิชาการ/บทความวิจยัใน
การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

  3.5 สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
แหงประเทศไทย (PSCMT)  

พัฒนางานดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 

4) เครือขายผูประกอบการ    
  4.1 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

-  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกจิ 
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถเขาทํางานกบับริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
เม่ือสําเร็จการศึกษา   
- หารอืแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

  4.2 บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร 
จํากัด 

- จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกจิ แขนง
วิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถเขาทํางานกบัหางเซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร จํากัด เมื่อ
สําเร็จการศึกษา 

  4.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - จัดการเรียนการสอนรวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
- การดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจดานการวิจัย และจัดอบรมการบริการวิชาการในเขตพื้นที่บริเวณ 
จังหวัดชลบุร ี

  4.4 บริษัท ขนสง จํากัด การพัฒนาบุคลากร ในสายงานดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
  4.5 บริษัท ลอกซเลย ซิมูเลช่ัน เทคโนโลยี 
จํากัด และ บริษัท แมพพอยท เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

องคความรูดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ในกิจกรรมออกบูธนิทรรศการงานครบรอบ 
80 ป แหงการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมกันจัดทําโครงการการอบรมความรูดานโลจิสติกส และโซอุปทาน 
  4.7 บริษัท เอสซีจี สกิลล ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

เพิ่มองคความรูดานความปลอดภัยและกฎจราจรในการขนสงทางถนน  ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการ
ดานโลจิสติกส 

  4.8 บริษัท ไทย ไฟลท เทรร่ิง จํากัด แลกเปลี่ยนการพัฒนาหลกัสูตรนักบินพาณิชย และตอยอดหลักสูตรซัพพลายเชนธุรกิจ(การจัดการ
การขนสงสินคาทางอากาศ) 

  4.9 บริษัท เคอร่ี เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

เพิ่มองคความรูดานวิชาการเกี่ยวกับดานการจัดการโลจิสติกส เพือ่สรางโอกาสและชองทางใหกับ
นักศึกษาในการเตรียมตัวเพื่อเปนนักปฏบิัติมืออาชีพ 

5) เครือขายมหาวิทยาลยัตางประเทศ   
  5.1 Myanmar Maritime University, 
Republic of The Union of Myanmar 

องคความรูดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพือ่หาแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียน
การสอนระหวางกัน  

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 5.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

3.1.1 รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตที่
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

2.00 100.00 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
100.00 100.00 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยทุธในการสงเสริมและสนับสนนุการจดักิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีใหกับเครือขายและทองถิ่น 
โดยจัดโครงการเปดโอกาสการมสีวนรวมของเครือขายและทองถิ่นในการพัฒนามหาวทิยาลัย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการสรางเครือขาย 
2) มีงบประมาณสนับสนนุ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง:  
3.1.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของเครือขายท่ีมีผลผลิตท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย” 
3.1.1-02 เอกสารแสดงการเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือขายเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาและมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : เลขานุการรองคณบดีฝายบริหาร 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือขาย รายละเอีดของผลผลิตที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

1) เครือขายศิษยเกา    
  1.1 คณะกรรมการศิษยเกา
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายาเชน 

จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกาและนกัศึกษาปจจุบัน 

2) เครือขายชุมชน    
  2.1 ชุมชนบานศาลาดิน จังหวัด
นครปฐม 

ดําเนินการวิจยั บริการวิชาการ และถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสูชุชมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ    
  3.1 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน -วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

- -สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม 
-สงเสริมและสนับสนุนใหประชาสัมพันธกับสถานประกอบการณ 
-สงเสริมและสนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน 

  3.2 สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ (TIFFA) 

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

  3.3 สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทาง
อากาศไทย (TAFA) 

พัฒนางานดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร สหกิจศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพดานการขนสงทางอากาศ 
รวมทั้งการพัฒนาหลกัสูตร 

  3.4 สหพันธการขนสงทางบกแหง
ประเทศไทย (LTFT) 

พัฒนางานดานวิชาการ วิจยั การพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานวิชาชพี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดหา
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนกรรมการตัดสินการประกวดบทความทางวิชาการ/บทความวิจัยในการจัดประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 

  3.5 สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพ
พลายเชนแหงประเทศไทย (PSCMT)  

พัฒนางานดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 

4) เครือขายผูประกอบการ    
  4.1 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) 

-  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกจิ แขนงวิชาการ
จัดการธุรกจิคาปลีก 
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถเขาทํางานกบับริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เมื่อสําเร็จ
การศึกษา   
- หารอืแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

  4.2 บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาร
ทเมนท สโตร จํากัด 

- จัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกจิ แขนงวิชาการ
จัดการธุรกจิคาปลีก 
- นักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถเขาทํางานกบัหางเซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร จํากัด เมื่อสําเร็จการศึกษา 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํ านวนเครื อข ายที่ มี ส วนร วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

เครือขาย 5 12 17 

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
1.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 3 5 
1.4 เครือขายผูประกอบการ   2 6 9 
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 1 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

  4.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - จัดการเรียนการสอนรวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร บธ.บ. 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
- การดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจดานการวิจัย และจัดอบรมการบริการวิชาการในเขตพื้นที่บริเวณ จังหวัด
ชลบุร ี

  4.4 บริษัท ขนสง จํากัด การพัฒนาบุคลากร ในสายงานดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
  4.5 บริษัท ลอกซเลย ซิมูเลช่ัน 
เทคโนโลยี จํากัด และ บริษัท แมพ
พอยท เอเชยี (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

องคความรูดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ในกิจกรรมออกบูธนิทรรศการงานครบรอบ 80 ป แหง
การสถาปนา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

  4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมกันจัดทําโครงการการอบรมความรูดานโลจิสติกส และโซอุปทาน 
  4.7 บริษัท เอสซีจี สกิลล ดีเวลลอป
เมนท จํากัด 

เพิ่มองคความรูดานความปลอดภัยและกฎจราจรในการขนสงทางถนน  ศูนยการเรียนรูปฏิบัติการดานโลจิ
สติกส 

  4.8 บริษัท ไทย ไฟลท เทรร่ิง จํากัด แลกเปลี่ยนการพัฒนาหลกัสูตรนักบินพาณิชย และตอยอดหลักสูตรซัพพลายเชนธุรกิจ(การจัดการการขนสง
สินคาทางอากาศ) 

  4.9 บริษัท เคอร่ี เอ็กซเพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เพิ่มองคความรูดานวิชาการเกี่ยวกับดานการจัดการโลจิสติกส เพือ่สรางโอกาสและชองทางใหกับนักศึกษาใน
การเตรียมตัวเพื่อเปนนักปฏิบัติมอือาชีพ 

5) เครือขายมหาวิทยาลยัตางประเทศ   
  5.1 Myanmar Maritime 
University, Republic of The 
Union of Myanmar 

องคความรูดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพือ่หาแนวทางในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน
ระหวางกัน 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

 ระดับมหาวิทยาลัย และหนวยงานจัดการศึกษา 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 กลุมเครือขาย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 เครือขาย 2 เครือขาย 3 เครือขาย 4 เครือขาย 5 เครือขาย 

 ระดับหนวยงานสนับสนุน 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1  กลุมเครือขาย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 เครือขาย  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

3.1.2 จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.44 5 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
5 เครือขาย 5 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการสนับสนุนการใหเครือขายและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ  
(การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เครือขายและทองถิ่น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการสรางเครือขาย 
2) มีงบประมาณสนับสนนุ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง:  
3.1.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย” 
3.1.1-02 เอกสารแสดงการเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือขายเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาและมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 3.2 วิทยาลัยมีความรวมมือกับเครือขายและทองถิ่นที่หลากหลาย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : เลขานุการรองคณบดีฝายบริหาร 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเครือขาย ระยะเวลาการ
ดําเนินการรวมกัน 

กิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) เครือขายศิษยเกา     
  1.1 คณะกรรมการศิษยเกาวิทยาลัยโลจิสติกส
และซัพพลายาเชน 

ส.ค. 62 - ก.ค. 62 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดจัดโครงการการจัดการอยางมือ
อาชีพ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
วิทยาลัยฯ เปนการสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
และเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันกับนักศึกษา และเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางวิทยาลัยกับองคกรวิชาชีพและหนวยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 

2) เครือขายชุมชน     
  2.1 ชุมชนบานศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ต.ค. .61 - ก.ย. 62 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดรวมมือผูใหญบานหมูที่ 3 ชุมชน

บานศาลาดิน ในการรวมกันพัฒนาชุมชน โดยการเพิ่มประสิทธภิาพในการ
จัดการบริหารการผลิตสินคา และเพิ่มรายไดครัวเรือน เพื่อแกปญหาความ
ยากจน สอดคลองแนวคิดเศราฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

เครือขาย   17 

1.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
1.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
1.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 3 5 
1.4 เครือขายผูประกอบการ   1 3 9 
1.5 เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ   1 1 1 

2. จํานวนเครือขายความรวมมือในประเทศ เครือขาย   17 
2.1 เครือขายศิษยเกา   1 1 1 
2.2 เครือขายชุมชน   1 1 1 
2.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   1 3 5 
2.4 เครือขายผูประกอบการ   1 6 9 

3. รอยละของเครือขายความรวมมือในประเทศท่ีมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 

3.1 เครือขายศิษยเกา   100.00 100.00 100.00 
3.2 เครือขายชุมชน   100.00 100.00 100.00 
3.3 เครือขายสมาคมวิชาชีพ   100.00 100.00 100.00 
3.4 เครือขายผูประกอบการ   100.00 100.00 100.00 



 
 

 
 0 

SS
R

U
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

3) เครือขายสมาคมวิชาชีพ     
  3.1 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 30 ธ.ค. 2560 - 30 

ธ.ค. 2562 
1. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดรับรองคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานในกลุมสาขาผูรับบริการดานโลจิสตกิส 
2. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน จัดกิจกรรมสัมมนาหลกัสูตร เร่ือง
การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลังยุคโลจิสติกส 4.0 (Warehouse 
and inventory management for Logistics 4.0) โดยไดรับเกียรติจาก
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในหัวขอ แนวทางการดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดย อาจารยนภดล นอยอุทัย ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาฝมือ
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 16 นครปฐม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 

  3.2 สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ (TIFFA) 

28 ส.ค. 2560- 27 
ส.ค. 2566 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดรวมกับสมาคมผูรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศ (TIFFA) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากรในสายงานดานโลจิสติกส 

  3.3 สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ
ไทย (TAFA) 

19 ก.ค.61 - 18 ก.ค.
63 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดเขาพบประธานสมาคมตัวแทน
ขนสงสินคาทางอากาศไทย (TAFA) เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานจาก
บันทึกขอตกลงความรวมมือ ในการดานการสงนักศึกษาเขาฝก
ประสบการณ รวมทั้งการเรียนการสอนที่จะนําไปประยุกตใชใหตรงกับ
ความตองการของสถานประกอบการ และขอคําแนะนาํในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตอไป 

  3.4 สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย 
(LTFT) 

19 ก.ค.61 - 18 ก.ค.
67 

1. วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดจัดโครงการประชุมวิชาการดาน
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสหพันธการขนสงทางบกแหง
ประเทศไทย เพื่อเปนกรรมการตัดสินการประกวดบทความทางวิชาการ/
บทความวจิัยในการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ นักศึกษาของวิทยาลัย 
และบุคคลท่ัวไปเขารวมรับความรูในครัง้นี้  
2. เขาพบ เขาแสดงความยินดกีับ คุณอภิชาติ ไพรรุงเรือง ที่ไดรับตาแหนง
ประธานสหพันธขนสงทางบกแหงประเทศไทย และหารือจากบันทึก
ขอตกลงความรวมมือเรื่องหลักสูตรที่จะนามาพัฒนาและประยุกตใชกับ
พนักงานขับรถ 

  3.5 สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลาย
เชนแหงประเทศไทย (PSCMT)  

19 ก.ค.61 - 18 ก.ค.
67 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดเขาพบสมาคมบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเชนแหงประเทศไทย (PSCMT) เพื่อหารือแนวทางการ
ดําเนินงานจากบันทกึขอตกลงความรวมมือ ในการเรื่องการจัดสอบสาขา
งานจัดซื้อสําหรับนักศึกษา รวมทั้งการเรียนการสอนที่จะนําไปประยุกตใช
ใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ และขอคําแนะนาํในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตอไป 

4) เครือขายผูประกอบการ     
  4.1 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 

มี.ค. 2558 - มี.ค. 
2564 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดรวมกับบริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน)  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของ
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และนักศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ สามารถเขาทาํงานกับบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) เมื่อสําเร็จการศึกษา   

  4.2 บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร 
จํากัด 

ม.ค. 2561 - ม.ค. 
2566 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดรวมกับบริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาร
ทเมนท สโตร จํากัด  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของบริษัท หาง
เซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร จาํกัด และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
สามารถเขาทํางานกับหางเซ็นทรัล ดีพารทเมนท สโตร จํากัด เมื่อสําเร็จ
การศึกษา  

  4.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มี.ค. 2560 - มี.ค. 
2568 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
รวมกับวิทยาลยัเทคโนโลยีอกัษรพัทยา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รวมทั้ง การดําเนิน
กิจกรรมตามพันธกิจดานการวิจยั และจดัอบรมการบริการวิชาการในเขต
พื้นที่บริเวณ จังหวัดชลบุร ี

  4.4 บริษัท ขนสง จํากัด 12 ก.ย. 2560 - 11 

ก.ย. 2566 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน รวมกับ บริษัท ขนสง จํากัด การ
พัฒนาบุคลากร ในสายงานดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ดานการจัดการการขนสง เพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานตลอดจน
การแกปญหาในงาน ในโครงการพัฒนาสถาบันการขนสงรถโดยสาร
สาธารณะ 

  4.5 บริษัท ลอกซเลย ซิมูเลช่ัน เทคโนโลยี 
จํากัด และ บริษัท แมพพอยท เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

17 ม.ค. 2561 - 16 

ม.ค. 2564 

บริษัท แมพพอยท เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) รวมกิจกรรมกับ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนแลกเปลี่ยนองคความรู ในกิจกรรม
ออกบูธนิทรรศการงานครบรอบ 80 ป แหงการสถาปนา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา ระหวางวันที ่8-11 พ.ย.61 

  4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ม.ค. 2561 - ม.ค.2569 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ไดเชิญอาจารยศิริอร สนองค จาก
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมดานโลจิสติกส และโซ
อุปทาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐม 

  4.7 บริษัท เอสซีจี สกิลล ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

19 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 
64 

วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ไดจัดโครงการเพิ่มจํานวนองคความรู
ดานความปลอดภัยและกฎจราจรในการขนสงทางถนน  ศูนยการเรียนรู
ปฏิบัติการดานโลจิสติกส โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากบริษัท เอสซีจี สกิลล 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด เพื่อเปนวิทยากรในการฝกอบรมและใหความรูกบั
บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลยั และบุคคลทั่วไปเขารวมรับความรูในครั้งนี้  

  4.8 บริษัท ไทย ไฟลท เทรร่ิง จํากัด ก.ย. 61 - ก.ย. 65 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน รวมกับบริษัทไทยไฟลทเทรนน่ิง
ภายใตการกํากับ ของ บริษัท การบินไทย จาํกัด มหาชน ไดจัดประชุมเพื่อ
หารือแลกเปลีย่นการพัฒนาหลักสูตรนกับินพาณิชย และตอยอดหลักสูตร
ซัพพลายเชนธุรกจิ(การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ) 

  4.9 บริษัท เคอร่ี เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ก.พ. 62 - ก.พ. 65 รวมกันหารือในการจัดต้ังศูนยการเรียนรูดาน Logistics ทีมผูบริหาร 
บริษัท เคอร่ี เอกซเพรส (ประเทศไทย) จํากัด ภายใตความรวมมือระหวาง 
ว.โลจิสติกสฯ กับ บ.เคอรี่ เอกซเพรส ใน โครงการ " KERRY UNIVERSITY 
LAB" เพื่อสรางโอกาสและชองทางใหกบันักศึกษาในการเตรียมตัวเพื่อเปน
นักปฏิบัติมืออาชีพ ณ วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม  

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 5.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
55.00 60.00 65.00 70.00 ≥75.00 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

3.2.1 รอยละของเครือขายความรวมมือใน
ประเทศที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

2.00 100.00 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥75.00 100.00 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการขยายเครือขายความรวมมือภายในประเทศ และกลยุทธสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตาม
ขอตกลงความรวมมือของเครือขายและทองถิ่น โดยจัดโครงการจัดกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือของเครือขาย และ
โครงการขยายเครือขายความรวมมือภายในประเทศ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการสรางเครือขาย 
2) มีงบประมาณสนับสนนุ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง:  
3.2.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “จํานวนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย” 
3.2.1-02 เอกสารแสดงการเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.2.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือขายเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาและมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 3.3  วิทยาลัยมีการดําเนินการจัดกิจกรรมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ     

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเครือขายตางประเทศ รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน /หรือ

รายละเอียดที่จะดาํเนินการรวมกัน 
รายละเอียดขอตกลงการเปนเครือขายรวมกัน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
Myanmar Maritime University, 
ROU of Myanmar 

 หารือรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารยผูสอนระหวาง 2 
มหาวิทยาลัย คือ การจัดการโลจิสติกส, การขนสง และ 
ศุลกากร  
- นําเสนอ ศักยภาพ อาจารยพิเศษ เพื่อรวมสอนในชวง
ซัมเมอร 

 หารือรายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยน อาจารยผูสอนระหวาง 
2 มหาวิทยาลยั คือ การจัดการโลจิสตกิส, การขนสง 
และ ศุลกากร  
- นําเสนอ ศักยภาพ อาจารยพิเศษ เพื่อรวมสอน
ในชวงซัมเมอร  

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนเครือขายตางประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม
รวมกับมหาวิทยาลัย 

เครือขาย - 1 1 

2. จํานวนเครือขายตางประเทศทั้งหมด เครือขาย - 1 1 
3. รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกับมหาวิทยาลัย 

รอยละ - 100.00 100.00 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ 3.00 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
53.00 56.00 59.00 62.00 ≥65.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

3.3.1 รอยละของเครือขายตางประเทศท่ีมี
การจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

2.00 1.000 5.0000 0.1270 

 

การบรรลุเปาหมาย:  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥65.00 100.00 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการสงเสริมและขยายความรวมมือกับพันธมิตรทางวิชาการในตางประเทศ  โดยจัดโครงการ
ขยายเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการสรางเครือขาย 
2) มีงบประมาณสนับสนนุ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
หลักฐานอางอิง:  
3.3.1-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของเครือขายตางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย” 
3.3.1-02 เอกสารแสดงการเปนเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.3.1-03 รายงานสรุปผลการดําเนินงานเครือขายเครือขายที่มีสวนรวมในการพัฒนาและมีผลผลิตที่เปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 3.4 วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความรวมมือกับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
วิชาชีพ ผูประกอบการ ศิษยเกา และตางประเทศ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายบริหาร ผูจัดเก็บขอมูล : เลขานุการรองคณบดีฝายบริหาร 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนมีแผนปฏิบัติการ

ดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ที่ไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัย 

3.4.1-01 แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ
เครือขาย วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประจําป
งบประมาณ 2562  

2 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนมีการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับ
เครือขาย  วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
ประจําปงบประมาณ 2562 ครบทุกกิจกรรม 

3.4.1-02 รายงานผลโครงการจัดการอยางมืออาชีพ 
3.4.1-03 รายงานผลโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการบริหารการผลิตสินคาและเพิ่มรายไดครัวเรือน เพื่อ
แกปญหาความยากจน สอดคลองแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ศูนยการเรียนรู
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
3.4.1-04 รายงานผลโครงการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
อาชีพดานโลจิสติกส 
3.4.1-05 รายงานผลโครงการพัฒนาใหความรูการติดตาม
การขนสงดวยระบบ Global Positioning System 
(GPS) 
3.4 .1 -06  กิ จกรรมผู แทนอาจารย จาก  Myanmar 
Maritime University, Republic of The Union of 
Myanmar รวมหารือแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ 
ดานการจัดการโลจิสติกส และการขนสง เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระหวางกัน 
ระหวางวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ระหวางวันท่ี 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561  

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาํเนินงานตามข้ันตอนในแตละระดบั ดงันี้ 

ระดับ การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดบั 
1 มีแผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย ที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัย 
2 มีการดําเนินงานตามแผนฯ ไดเฉล่ียรอยละ 60 และดําเนนิการไดบรรลุเฉลี่ยนอยกวารอยละ 50 
3 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 61-65 และดําเนนิการไดบรรลุเฉลี่ยรอยละ 50-65 
4 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 66-70 และดําเนนิการไดบรรลุเฉลี่ยรอยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานตามแผนฯไดเฉลี่ยรอยละ 75 และดําเนินการไดบรรลุเฉลี่ยมากกวารอยละ 80  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

3.4.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ/
กลไกในการสรางความรวมมือกับเครือขาย 

1.44 5 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนินงานตามแผนฯ 
ไดเฉลี่ยรอยละ 75 และดาํเนินการได
บรรลุเฉลี่ยมากกวารอยละ 80 

5 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธพัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และบริหารเครือขายและทองถิ่น โดยจัดโครงการพฒันา
และปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือขาย 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีนโยบายใหทุกหนวยงานมีการสรางเครือขาย 
2) มีงบประมาณสนับสนนุ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายสําหรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.5.1  ระดบัความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณบดี ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 ผูปฏิบัติงานหนวยงานเขารวมประชุมรับรูรับทราบ

แนวทางการดําเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูล
เครือขาย 

3.5.1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

2 คณะกรรมการดํา เนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานขอมูลเครือขาย 

3 รายงานขอมูเครือขายตามมหาวิทลัยกําหนด จํานวน 
1 เครือขาย 

3.5.1-02 รายงานขอมูลเครือขายตามมหาวิทลัยกําหนด
ประกอบดวย 1) เครือขายศิษยเกา 2) เครือขายชุมชน 3) 
เครือขายผูประกอบการ 4) เครือขายสมาคมวิชาชีพ 5) 
เครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

4 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชนมีการดําเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  ประจําป
งบประมาณ 2562 ครบทุกกิจกรรม 

3.5.1-03 แบบรายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามแผนแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประจําปงบประมาณ 
2562  

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้ 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดบั 

1 มีคณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย ที่
ผานการอนุมัติจากผูบริหารมหาวิทยาลัย  

2 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และบรรลุเปาหมายกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 
3 มี ก า รดํ า เ นิ น ง า นขอ ง กิ จก ร รมต ามแผน ไ ด ร อ ย ล ะ  51-75 แล ะบ ร ร ลุ เ ป า หม า ยกิ จ ก ร รม  

รอยละ 50-65 
4 มี ก า ร ดํ า เนิ น ง านของ กิจกร รมตามแผน ได ร อยละ  7 6 -99  และบรร ลุ เ ป า หม าย กิจกร รม  

รอยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานตามแผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายกิจกรรมมากกวารอยละ 80  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 ระดับหนวยงาน 
ระดับ การดําเนินการ 

1 มีคณะทํางานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย แผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย ที่ผาน
การอนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน และเขารวมรับฟงแนวทางจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  

2 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ นอยกวารอยละ 20 
3 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 21 - 40 
4 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 41 - 79 
5 มีการดําเนินการบันทึกฐานขอมูลเครือขายในระบบ รอยละ 80 ขึ้นไป  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

3.5.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานขอมูลเครือขาย 

1.44 5 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนินการบนัทึก
ฐานขอมูลเครือขายในระบบ  
รอยละ 80 ขึ้นไป 

5 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูลในการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการสรางความสัมพันธกับ
เครือขายและทองถิ่น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีระบบเทคโนโลยีสานเทศที่ทนัสมัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ    

เปาประสงค 4.1 วิทยาลัยเปนที่รูจักและยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : คณบดี / รองคณบดีฝายแผนงานฯ / รอง
คณบดีฝายวิชาการ / รองคณบดีฝายวิจัย / รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา / หัวหนาสํานักงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายแผนงานและประกัน / ฝาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ / ฝายวิชาการ / ฝายวิจัย / 
ฝายกิจการนักศึกษา / ฝายบุคคล / ฝายอาคารฯ 

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
ระดับ คําอธิบายผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1 เขารวมประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงานของแผน
ขับเคล่ือนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทุกดานที่
เก่ียวของ  

 สรุปสถิติการประชุมช้ีแจงแนงทางการดําเนินงานและ
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน
การจัดอันมหาวิทยาลัย 

2 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
และเขารวมประชุมตามที่ผูกํากับในแตละดานกําหนด 

 สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัด
อันมหาวิทยาลัย 

 
  
  
  

3 รายงานผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการของ
ดานที่เก่ียวของทุกเดือน 

4 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนนิงานตาม
กิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80  หรือ 

5  มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมมากกวากวา 
รอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมายมากกวา
รอยละ 80  หรือ  

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

 ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับ การดําเนินการ 

1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา
รอยละ 90 ของคณะกรรมการ 

2 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานทุกเดือน และจัดประชุม 2 เดือนตอครั้ง โดยตองมีผูเขารวมประชุม
เฉลี่ยรอยละ 80 ของคณะกรรมการ 

3 รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการดานแผนงาน กํากับติดตาม และประเมินผลภายในระยะเวลาทุก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

เดือน 
4 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนนิงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
นอยกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
นอยกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนนิงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
นอยกวารอยละ 50 

5 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้
 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวากวา 
รอยละ 80 และ บรรลุตามเปาหมายมากกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50 

 ระดับหนวยงาน 
ระดับ การดําเนินการ 

1 เขารวมประชุมรับฟงแนวทางการดําเนินงานของแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทุกดานที่
เก่ียวของ  

2 ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทุก
เดือน และเขารวมประชุมตามที่ผูกํากับในแตละดานกําหนด 

3 รายงานผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการของดานท่ีเก่ียวของทุกเดือน 
4 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายนอยกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
นอยกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
นอยกวารอยละ 50 

5 มีการดําเนินงานตามกิจกรรมและบรรลุเปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วัด ดังนี ้
 ตามเกณฑ Webometrics : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวากวารอยละ 80 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 50  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Ranking : มีการดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอยละ 50 และ บรรลุตาม
เปาหมายมากกวารอยละ 50  
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

4.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

2.00 5 5.0000 0.1270 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
ระดับ 5 มีการดําเนนิงานตามกิจกรรมและบรรลุ
เปาหมายความสําเร็จของตัวชี้วดั ดังนี ้

 ตามเกณฑ Webometrics : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวากวารอย
ละ 80 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 80  หรือ 

 ตามเกณฑ QS Stars : มีการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวารอย
ละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
มากกวารอยละ 50  หรือ 

        ตามเกณฑ QS Ranking : มีการ 
 ดําเนินงานตามกิจกรรมมากกวา 
 รอยละ 50 และ บรรลุตามเปาหมาย
 มากกวารอยละ 50 

5 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยทุธในการสนับสนนุการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดบัมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับในระดบั
นานาชาต ิโดยจัดโครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) ผูบริหารใหความสําคัญและมีการกํากับติดตามอยางใกลชิด 
2) ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานใหการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
มีการแขงขันสูง 
หลักฐานอางอิง:  
4.1.1-01 รายงานความกาวหนาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.1.1-02 รายงานสรุปผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ สิ่งประดษิฐของอาจารยและ
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : รองคณบดีฝายวิจัย ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายวิจยั 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

 รายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

1. จํานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - - 2 

- ระดับชาต ิ - - - 
- ระดับนานาชาต ิ - - 2 

2. จํ านวนอาจารย ประจํ า และนั ก วิ จั ยทั้ ง หมด  
(นับอาจารยที่ลาศึกษาตอ)  

คน - - 58 

3. รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค 
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

รอยละ - - 3.45 

ชื่อผลงานท่ีไดรบั
รางวัล ชื่อรางวัลที่ไดรบั 

หนวยงานที่ใหรางวัล ระดบัรางวัล ระบดุานของรางวัล ว-ด-ป ไดรบัรางวัล ชื่อ-สกุลผูไดรบัรางวัล 

ชาติ นานาชาต ิ วิจัย งาน
สรางสรรค 

Innovative 
Organization: 
Innovative 
Organization 
Development 
Model in 
Thailand 4.0 of 
SMEs 
Manufacturing 
Industries in 
Nakhon 
Pathom 
Province, 
Thailand 
(Phase 1) 

certificate 
of best 
paper 

การประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ 26th 
International 
Conference on 
Innovations 
Through 
Research 
Developments 
in Social 
Sciences, 
Humanities and 
Management 
Studies 
(IRDSSH) ณ 
มณฑลเซ่ียงไฮ 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

    24-25 November 
2018 

ผูชวยศาตราจารย 
ดร.เบญจพนธ  มี
เงิน 

Optimizerboxes 1.Special 

Award from 

Center of 

นิทรรศการ 
Korea 

International 

    20-23 มิถุนายน 
2562 

อาจารยปยะอร 
ศรีวรรณ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

 

Women 

Inventors of 

Uzbekistan 

2.Special 

Award 

Medal from 

World 

Invention 

Academic 

Conference, 

Korea 

Invention 

News 

Women ‘s 

Invention 

Exposition 

(KIWIE2019) ณ 
KINTEX Mall 

กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต 

เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- รอยละ 0.10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.60 0.70 0.80 0.90 1.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

4.1.2 รอยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ 
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 

1.44 3.45 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1.00 3.45 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการสงเสริมใหมีการแขงขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดยวิทยาลัยสนับสนุนและ
ผลักดันใหอาจารยประจําที่มีผลงานเขารวมโครงการประกวดผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
1) มีงบประมาณสนับสนนุ 
2) มีเงินรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจใหสําหรับผูที่ไดรางวัล 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
-
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง:  
4.1.2-01 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด “รอยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรค นวัตกรรมและ 
สิ่งประดิษฐของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย” 
4.1.2-02 บัญชีรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.1.2-03 โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชดิชูเกียรติฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของมหาวิทยาลัย 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. คณบดี 
                         2. รองคณบดีฝายแผนงานและประกัน 

ผูจัดเก็บขอมูล : 1. ฝายประชาสัมพันธ 
                     2. ฝายแผนงานและประกัน 

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
 ระดับหนวยงาน 

กลุม ระดับความคิดเห็น 
x  S.D. รอยละ การแปลผล 

1) นักเรียน/นักศึกษา  4.72 0.59 94.48 มากที่สุด 
2) ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (ชุมชน) 4.87 0.30 97.33 มากที่สุด 
3) ผูใชผลงานวิจัย  4.82 0.37 96.47 มากที่สุด 
4) ประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย 4.79 0.39 95.85 มากที่สุด 
5) หนวยงานภาครัฐ / เอกชน 4.73 0.39 94.60 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 0.41 95.75 มากที่สุด  
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-รอยละ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
73.00 78.00 83.00 88.00 ≥93.00  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

4.2.1 รอยละของการรับรูภาพลักษณและ
การใหบริการของมหาวิทยาลัย 

1.44 95.75 5.0000 0.0915 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
≥93.00 95.75 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการบริการใหตรงตามกลุมเปาหมายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยจัดโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
ผูบริหารใหความสําคัญในการประชาสัมพันธเชงิรุก 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอางอิง:  
4.2.1-01 รายงานผลการสํารวจการรับรูภาพลักษณและการใหบริการของมหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 4.3 นักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษาตอในสาขาวชิา 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : คณบดี 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : หลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/นักศึกษาแลกเปล่ียน คน  0 0 0 
 1.1 จํานวนนักศึกษาตางชาติทีล่งทะเบียนเรียน - - - - 
 1.2 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียน - - - - 
     1.2.1 จํานวน นักศึกษา มรภ.สส ท่ีไปแลกเปล่ียน

ตางประเทศ 
- - - - 

 1.2.2 จํานวนนักศึกษาจากตางประเทศ ที่มา
แลกเปล่ียนที่ มรภ.สส  

- - - - 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 2 คน ตอ 1 คะแนนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 22 24 26 28 

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 
 ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/-  1 คน ตอ 1  คนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - 1 2  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

4.3.1 จํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ/
นักศึกษาแลกเปล่ียน 

2.00 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
2 0 ไมบรรล ุ

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
วิทยาลัยโลจสิติกสและซัพพลายเชนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนจาํนวนนักศึกษาชาวตางชาติ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีนโยบายในการสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
งบประมาณในการจัดสรร สวัสดิการสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองตอความเปนนานาชาติ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.4.1 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. คณบดี 
                         2. หัวหนาสํานักงาน 

ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายบุคคล 

โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  

ขอมูลพื้นฐาน หนวยวัด ผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 
2559 2560 2561 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ คน  0 0 0 
 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล จากประเทศ ระดับวุฒิการศึกษา ชื่อหลักสูตรท่ีจบการศึกษาสูงสุด ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษาสูงสุด 
     
     
      

เกณฑการใหคะแนน :  
 ระดับมหาวิทยาลัย 

  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

10 11 12 13 14 

 ระดับหนวยงานจัดการศึกษา 
  ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน+/- 1 คน ตอ 1  คนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

4.4 .1 จํ านวนอาจารยประ จําและ
นักวิจัยที่เปนชาวตางชาติ 

1.44 0 0.0000 0.0000 

 
การบรรลุเปาหมาย:  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
1 0 ไมบรรล ุ

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมรวมสมัยอยางมปีระสิทธิภาพ 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีนโยบายในการสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  

วิทยาลัยโลจิสตกิสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

เปาประสงค 4.5 วิทยาลัยมีการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสรางภาพลักษณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 1. คณบดี ผูจัดเก็บขอมูล : ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท : 034-964917 โทรศัพท : 034-964917 
 ขอมูลผลการดําเนินงาน :  
ขอ คําอธิบายผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงเว็บไซต 4.5.1-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุง

เว็บไซตวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประจําป
งบประมาณ 2562 

2 จัดทําแผนการดํา เนินงานปรับปรุง เว็บไซตของ
หนวยงาน 

4.5.1-02 แผนการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซตของ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประจําปงบประมาณ 
2562 

3 เ ข า ร ว มประ ชุ ม ดํ า เนิ น ก า รป รั บป รุ ง เ ว็ บ ไ ซต
มหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนด 

4.5.1-03 รายงานผลการดําเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต
ของวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ประจําป
งบประมาณ 2562 4 รายงานขอมูลขาว ไทย/อังกฤษ  จํานวน 240 ขาว/

ขอมูล 
1. มีการปรับปรุงโครงการเว็บไซต  
2. มีContent ที่เปนประโยชนตอผูใชงาน 
3. มีการเผยแพรขาวสาร 
4. มีการให Download ขอมูล 
5. มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media 

5 รายงานขาว ไทย/อังกฤษ  จํานวน 240 ขาว  

เกณฑการใหคะแนน :  
 กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับ การดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ 
1 มีคณะทํางานการปรับปรุงเว็บไซต และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต โดยตองมีกิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุงเว็บไซต

ที่ผานการอนุมตัิจากผูบริหารมหาวิทยาลัย  
2 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 50 และบรรลเุปาหมายของกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 
3 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 51-75 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 50-65 
4 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 76-99 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมรอยละ 66-80 
5 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของกิจกรรมมากกวารอยละ 80  

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

ที่ได 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

4.5.1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
เว็บไซต 

2.00 5 5.0000 0.1270 
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การบรรลุเปาหมาย:  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 

ระดับ 5 มีการดําเนินงานของกิจกรรมตาม
แผนไดรอยละ 100 และบรรลุเปาหมายของ
กิจกรรมมากกวารอยละ 80 

5 บรรลุ 

คําช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ :  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูลในการบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการสรางความสัมพันธกับ
เครือขายและทองถิ่น 
ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  
มีระบบเทคโนโลยีสานเทศที่ทนัสมัย 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย 
โลจิสตกิสและซพัพลายเชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ประมวลภาพกิจกรรมในแตละยุทธศาสตรของวิทยาลัย 

โลจิสตกิสและซพัพลายเชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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แบบจัดเก็บขอมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของวิทยาลยัโลจสิติกสและซัพพลายเชน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562  
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