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ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ในการที่จะยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน  ของส่วนราชการไทย สู่การปฏิรูปการบริหารจัดการ 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของสถาบัน         
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อ
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการบริหารจัดการองค์กรและการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา 
ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในองค์กร ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)    
 ท้ายนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมผลักดัน        
ให้พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่

เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ดังมีวิสัยทัศน์ “ผู้นำเร่ืองโลจิสติกส์ศึกษา แหล่ง
ค้นคว้าระดับสากล พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ” เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงกำหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ด้าน  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเปิดสอนการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ จำนวน 7 หลักสูตร จำแนก
เป็นปริญญาตรี 6 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีนักศึกษาทุกระดับทั้งสิ้น 
จำนวน 1,548 คน  จำแนกตามระดับการศึกษา ปริญญาตรี 1,542 คน ปริญญาโท 6 คน วิทยาลัยโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชนมีบุคลากรทั้งหมด 56 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 33  คน คิดเป็นสัดส่วนปริญญาเอก : โท : 
ตรี เท่ากับ 6 : 27 : 0  สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ เท่ากับ 0 : 0 : 1 : 32  และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 23 คน คิดสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ เท่ากับ 33 : 23 วิทยาลัย 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
     โดยสรุปภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเร่ิม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย    
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กับมหาวิทยาลัย มีน้ำหนักรวม 100 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ด้าน คือ (1) ด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 1 (น้ำหนัก 12.00) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ (2) ด้านยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ 2 (น้ำหนัก 26.00) คะแนนประเมินตนเอง 5.0000 อยู่ในระดับดีเลิศ (3) ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ที่ 3 (น้ำหนัก 16.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.7500 อยู่ในระดับดีเลิศ (4) ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 (น้ำหนัก 
16.00) คะแนนประเมินตนเอง 4.2728 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (5) ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 (น้ำหนัก 30.00) 
คะแนนประเมินตนเอง 4.4094 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และโดยภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง 4.6665 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

ตารางแสดงคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ยุทธศาสตร์ จำนวน

ตัวชี้วัด 
น้ำหนัก คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ตัวชี้วดัที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ร้อยละการ

บรรลุเป้าหมาย 
1. ความเข้มแข็งทางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล   

2 12.00 5.0000 ดีเลิศ 2 100.00 

2. การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการวิจัย 

4 26.00 5.0000 ดีเลิศ 4 100.00 

3. การสร้างเครือข่าย 3 16.00 4.7500 ดีเลิศ 2 66.67 
4. การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร 
และส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ 

3 16.00 
 

4.2728 ดีเยี่ยม 1 33.33 
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ยุทธศาสตร์ จำนวน
ตัวชี้วัด 

น้ำหนัก คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ตัวชี้วดัที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละการ
บรรลุเป้าหมาย 

5. การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน 
ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 

4 30.00 4.4094 ดีเยี่ยม 1 25.00 

รวม 16 100.00 4.6665 ดีเลิศ 10 62.50 
 
ตารางแสดงตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไมบรรลุเปาหมายและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเครือขาย  
1) 3.1.2 จํานวนเครือขายที่มีสวนรวม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

1. หนวยงานควรสรางความรวมมือกับเครือขายใหเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาตามพันธกิจ
ของหนวยงาน  
2.หนวยงานควรจัดกิจกรรมเพื่อใหเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามขอตกลงท่ีกําหนดไว  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณขององคกร และสงเสริมการประชาสัมพันธ  
1) 4.1.1 รอยละความสําเร็จของ 
การดําเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั 

ควรสนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดลง
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล Scopus,SJR และ ISI เพิ่มมากข้ึน 

2) 4.1.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามเกณฑ QS   
 

1. ควรมีการสํารวจขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวทุกป เพื่อนําขอมูลดังกลาวมา
จัดทําคลังขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
2. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิตและสถานการณปจจุบัน เพื่อบัณฑิตมีคุณภาพตรงความตองการของ
ตลาดแรงงาน  
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศในสาขาตางๆ และจัดหาอาจารยชาวต
างชาติมาประจําหลักสูตร  
4. ควรมีการสืบคนแหลงตีพิมพเผยแพรที่อยูในฐานขอมูล Scopus,SJR และ ISI และ
สอดคลองกับสาขาวิชาการของหนวยงาน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธใหคณาจารยนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับการศึกษาสมูาตรฐาน กาวไกลสอูาเซียนและสากล 
1) 5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปรญิญา
ตรี โท เอก เปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 

1. ควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ไมเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   และนําสาเหตุมาจัดทําแผนพัฒนา  
2. ควรกํากับติดตามใหบัณฑิตของคณะ/วิทยาลัย เขาตอบแบบสํารวจภาวะการมีงาน
ทําตามแนวทางทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

2) 5.2.1 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรี
ที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  
 

1. ควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหบัณฑิตไมมีงานทําภายใน 1 ป และนําสาเหตุมาจัดทํา
แผนพัฒนา  
2. ควรกํากับติดตามใหบัณฑิตของคณะ/วิทยาลัย เขาตอบแบบสํารวจภาวะการมีงาน
ทําตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3) 5.2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรี
ที่ไดงานตรงสาขาวิชา  
 

1. ควรวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหบัณฑิตทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา และนําสาเหตุมา
จัดทําแผนพัฒนา  
2. ควรกํากับติดตามใหบัณฑิตของคณะ/วิทยาลัย เขาตอบแบบสํารวจภาวะการมีงาน
ทําตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ส่วนที่  1 
  
สถานภาพวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

 
ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัย บริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจำเป็นต้องมีความคล่องตัวและมีความ
อิสระในการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรต่างๆ และมีเสรีภาพ
ทางวิชาการเพื่อสามารถคิดค้น แสวงหาความรู้ ความจริง เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการให้กับชุมชน และสังคม ตลอดจนประเทศชาติที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ  
ทั้งนี้ควบคู่กับความรับผิดชอบ (accountability) ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พึงมีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน 
 การบริหารจัดการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำเป็นต้องมีเอกภาพเชิงนโยบาย มีระบบการ
จัดการที่ดี หรือระบบธรรมาภิบาล (good governance) และโปร่งใส ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความร่วมมือร่วม
ใจของทีมงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีการ
กระจายอำนาจ (empowerment) อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนำพาและขับเคลื่อนองค์กรของวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยเน้นการระดมทรัพยากร การสร้างพันธมิตร 
(partnership) เครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ตลอดจนองค์กรท้องถิ่น ชุมชนและ
ประชาชน 

ค่านิยม(Values) 
1. W (Wisdom & Creativity): ปญัญาและความคิดสร้างสรรค์ 
2. H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3. I (Integration & Collaboration): บูรณาการและความร่วมมอื 
4. P (Professionalism): ความเปน็มืออาชีพ 
 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
ผู้นำเร่ืองโลจิสติกส์ศึกษา แหล่งค้นคว้าระดับสากล พัฒนาคนสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ 
   
เสาหลัก (Pillar) 
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม 
 
อัตลักษณ์  
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

บทนำ 
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เอกลักษณ์  
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ำองค์ความรู้สู่การปฏิบตัิ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

 พันธกิจ (Mission) 
  วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีพันธกิจดงันี ้

ผลิตบัณฑิตที่เนน้องค์ความรู้สู่งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศลิปวฒันธรรม 
 
ภารกิจหลัก (Key result area) 

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏบิัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผลิตและพฒันาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทีส่นองตอบต่อการเปลีย่นแปลงทาง

อาเซียนและสงัคมโลก 
3. ให้บริการวิชาการและเทคนคิวิธีการประกอบอาชีพดา้นโลจสิติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน  สังคม 

และประชาคมอาเซียนอยา่งมีคณุภาพ 
4. อนุรักษ์และทำนบุำรุงศิลปวฒันธรรมไทยสู่สังคม 
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสงัคม 
 

 ยุทธศาสตร์  
  เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และ      
ซัพพลายเชนจึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่มและสร้างงานวิจัยในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารสู่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล (PBL) 

 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ทำการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และ
พนักงานในทุกระดับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และกำหนดให้หน่วยงาน 
ระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  แปลงไปสู่การวางแผนปฏิบัติราชการ มาตรการ โครงการและงบประมาณ 
เพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณประจำปี 
  

เป้าประสงค์  
1.1 วิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดำเนินงานตามภารกิจจากบุคลากร 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัย 
1.4 วิทยาลัยมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ 
1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม 

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


  

 
 3 

  วทิยาลัยโลจิสติติกส์และซัพพลายเชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.cls.ssru.ac.th 

 

                           

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

1.6 วิทยาลัยได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
1.7 บุคลกรของวิทยาลัยมีความผาสุกจากการปฏิบัติงาน 
2.1 ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
2.3 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
2.4 ผลงานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ 
2.5 งานวิจัยมคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.6 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.2 เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
3.3 วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดกาความสัมพันธ์เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 บุคลากรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 
4.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.2 สังคมรับรู้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
4.3 มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างเป็นระบบ 
4.4 บุคลากรมีมุมมองทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัย 
4.5 มีกิจกรรม/โครงการที่มุ่งส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมให้กับบุคลากร คณาจารย์ และ

นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม 
5.1 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.2 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้จริง 
5.3 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
5.5 บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
5.6 มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับการจ้างแรงงาน 
 

 แนวทางการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปไีปสู่การปฏิบัติ 
 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยจัดทำ
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับ
บุคลากร ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของกิจกรรม/
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชนและของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานตามแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่ การพิจารณา การ
สนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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4. จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตร์กับหัวหน้า            
กลุ่มสาขาวิชา พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากร จาก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชนและมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. สร้างกลไกประสานงานภายในของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชนให้ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่ายสร้างชอ่งทางให้ประชาคมของวิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพลายเชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วม
กิจกรรมการพัฒนา 

6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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ส่วนที่  2 
  

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

หน่วยนับ น้ำหนัก 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ตัวชี้วดั 2559 

 √ 1 2 3 4 5 
ยุทธศาสตร์ : 1 ความเข้มแข็งทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

12.00             
 

  5.0000 5.0000 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : 1.1  มหาวิทยาลยัได้รบัความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดำเนนิการตามภารกิจจากบุคลากร 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1.1 วิทยาลยัได้รับความเชื่อมั่นและไวว้างใจในการดำเนินงานตามภารกจิจากบุคลากร 
1.1.1 ระดับความเชื่อมั่น

และไว้วางใจของ
บุคลากรในการ
ดำเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลยั*1 

ระดับ
ความ

เช่ือมั่นและ
ไว้วางใจ 

8.00 ≥ 4.51 3.51 3.76 4.01 4.26 ≥ 4.51 4.92 5.0000 0.4000 

เป้าประสงค์ : 1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลยั 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลยั 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4.00 ≥ 3.51 1.00 1.63 2.26 2.88 ≥ 3.51 4.79 5.0000 0.2000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่ม สรา้งสรรค์ 
นวัตกรรมและการวิจัย 

26.00 
       

5.0000 5.0000 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเร่ิมและสร้างงานวิจยัในระดับสากล 
เป้าประสงค์ : 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ ์เผยแพรใ่นระดับชาต ิหรือนานาชาตติามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 2.1 ผลงานวิจยัได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
2.1.1 ร้อยละงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจำและ/
หรือนักวจิัยประจำ*3 

ร้อยละ 8.00 
 

1 2 3 4 5       

   - กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

  
 

20 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50.30 5.0000 0.4000
  

เป้าประสงค์ :  2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 2.2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
2.2.2 จำนวนฐานความรู้/

องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น
ในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ * 4 

ฐานความรู้
/องค์

ความรู ้

8.00 1 - - - - 1 1 5.0000 0.4000 

เป้าประสงค์ :  2.3 มหาวิทยาลยัมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 2.3 วิทยาลยัมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

หน่วยนับ น้ำหนัก 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ตัวชี้วดั 2559 

 √ 1 2 3 4 5 
2.3.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจำ/หรือ
นักวิจยั 
- กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

บาท 5.00 ≥ 25,000 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25,000 146,528.00 5.0000 0.2500 

เป้าประสงค์ : 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนำไปใชป้ระโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 2.4 ผลงานวิจยัมีการนำไปใช้ประโยชน ์
2.4.1 ร้อยละของการนำ

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 5.00 37.00 29.00 31.00 33.00 35.00 37.00 45.45 5.0000 0.2500
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรา้งเครือข่าย 16.00 
       

4.7500 4.7500 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชพี 
เป้าประสงค์ : 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลยั 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.1.1  ร้อยละของเครือข่าย

ที่มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย* 5 

ร้อยละ 8.00 60.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00  100.00 5.0000 0.4000
  

3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

เครือข่าย 4.00 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.1600 

เป้าประสงค์ : 3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวทิยาลัย 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 3.2 เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
3.2.1  ระดับความพึงพอใจ

ของเครือข่ายที่มีต่อ
การดำเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลยั 

 ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4.00 ≥ 3.51 1.00 1.63 2.26 2.88 ≥ 3.51 4.67 5.0000 0.2000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กร และส่งเสริมการประชาสมัพันธ์ 

16.00                4.2728 4.2728
  

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลกัษณ์ขององค์กรและการสื่อสารสู่สังคม 
เป้าประสงค์ :  4.1 มหาวิทยาลยัเป็นที่รู้จักและยอมรบัในระดบัประเทศและนานาชาติ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 4.1 วิทยาลยัเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
4.1.1  ร้อยละความสำเร็จ

ของการดำเนินการ
ตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลยั  

 ร้อยละ 4.00 100 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 90.91 4.0910 0.1636 

4.1.2  ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินการ
ตามเกณฑ์ QS * 7 

ระดับ
ความสำเร็จ 

8.00 5 1 2 3 4 5 4 4.0000  0.3200 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 

หน่วยนับ น้ำหนัก 
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนน 
คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 
ตัวชี้วดั 2559 

 √ 1 2 3 4 5 
เป้าประสงค์ : 4.2 ผู้รับบริการรบัรู้ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาอย่างชดัเจน 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 4.2 สังคมรับรู้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
4.2.1  ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์ และการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

 ร้อยละ 4.00 60.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 87.47 5.0000 0.2000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดบัการศึกษาสู่
มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซยีนและสากล 

30.00               4.4094 4.4094 

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล (PBL) 
เป้าประสงค์ : 5.1 บณัฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรบัของผู้ใชบ้ัณฑิตและสังคมได้ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 5.1 บัณฑิตของวิทยาลยัฯมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.1.1  คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก 
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ*9 

ระดับ
คุณภาพ 

8.00 ≥ 4.51 3.51 3.76 4.01 4.26 ≥ 4.51 4.23 3.9778 0.3182 

เป้าประสงค์ : 5.2 บณัฑิตมีความรู้ ความสามารถและมีงานทำตรงสาขาวิชาที่สำเร็จ 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 5.2 บัณฑิตของวิทยาลยัฯมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้จริง 
5.2.1  ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานทำ
และการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1ป ี

ร้อยละ 7.00 ≥ 90.00 50.00 60.00 70.00 80.00 ≥ 90.00 89.44 4.9440 0.3461 

5.2.2  ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได้งาน
ตรงสาขาวิชา 

ร้อยละ 7.00 ≥ 80.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ≥ 80.00 66.93 3.6930 0.2585 

เป้าประสงค์ : 5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสวนสุนันทา 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 
5.4.1  ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกบัการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม 
หรือพัฒนาให้กบั
นักศึกษา* 10 

ระดับความ
พึงพอใจ 

8.00 ≥ 4.25 3.51 3.70 3.88 4.07 ≥ 4.25 4.83 5.0000 0.4000 

 
100.00       

 
4.6665  
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  วทิยาลัยโลจิสติติกส์และซัพพลายเชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.cls.ssru.ac.th 

 

                           

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

ส่วนที่  3 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

1 
  
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 1.1 วิทยาลัยได้รับความเชื่อมัน่และไว้วางใจในการดำเนนิงานตามภารกิจจากบุคลากร 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.1.1 ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากรในการดำเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย*1 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรไว้วางใจจึงเป็น
ปัจจัยสำคัญ อันจะส่งผลการทำงานของวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ซึ่งกองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำ
แบบแบบสำรวจและมีการสำรวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดำเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2559) ของบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2500 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
3.51 3.76 4.01 4.26 ≥ 4.51  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของบุคลากรในการ
ดำเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลยั*1 

5.00 4.92 5.0000 0.4000 

 

รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
  

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥ 4.51 4.92  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         ดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงาน การประสานงาน 
การทำงานร่วมกันในวิทยาลัย โดยการสำรวจวิทยาลัยได้ประชาสันพันธ์การสำรวจให้บุคลากร  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความร่วมมือในการทำแบบสำรวจ Online เป็น
อย่างดี 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
         CLS1.1.1-01 รายงานผลการประเมินความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดำเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) 
 
 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

เป้าประสงค์หน่วยงาน 1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีระบบบริหารจัดการตางๆของมหาวิทยาลัย ที่ใหบริการวิชาการ
และอำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลากหลายดาน ไดแก ดานการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน ดานสื่อ / เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ดานสถานที่
สำหรับจัดการเรียนการสอน ดานการใหบริการดานวิชาการ และดานการใหบริการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งตองมีการประเมินระบบบริหารจัดการดังกลาว เพื่อตระหนักถึงความพึงพอใจ ความตองการตางๆของ
นักศึกษาที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนำไปตอยอดและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
         ซึ่งกองบริการการศึกษาได้จัดทำแบบแบบสำรวจและมีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี     
ตอระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2559) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.6275 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.63 2.26 2.88 ≥ 3.51  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

1.2.1 ระดั บ ความพึ งพ อ ใจของ
นักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

0.70 4.79 5.0000 0.2000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥ 3.51 4.79  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         การพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ  ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะ/สำนัก/มหาวิทยาลยั 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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  วทิยาลัยโลจิสติติกส์และซัพพลายเชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.cls.ssru.ac.th 

 

                           

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         นักศึกษของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความร่วมมือในการทำแบบสำรวจ Online เปน็
อย่างด ี
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง : 
         CLS1.2.1-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 
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                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

12 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 

 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่มและสร้างงานวิจัยในระดับสากล 
 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 2.1 ผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัย 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1. ผลรวมถ่วงน้ำหนักงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนน
ถ่วง

น้ำหนัก 

- 4.40 16.60 

2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ประจำทั้งหมด 

คน - 33 33 

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือ
นักวิจัยประจำ 

ร้อยละ - 13.13 50.30 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  
- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี ้
กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 22 ร้อยละ 24 ร้อยละ 26 ร้อยละ 28 ร้อยละ 30 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 
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13 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

2.1.1 ร้อ ยละ งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้ า งส รรค์ ที่ ตี พิ มพ์ เผยแพ ร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจำและ/หรือนักวิจัย 

5.00 50.30 5.0000 0.4000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 50.30  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัย 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจำนำเสนอผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่
หรือตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการ 
พ.ศ. 2556 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดทำผลงานวิจยัทางวชิาการ 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         อาจารย์ที่บรรจุเข้าใหม่ จึงยังไม่มผีลงานทีจ่ะสามารถนำไปตีพิมพ์ 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS2.1.1-01 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         CLS2.1.1-02 จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยระดบัชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยทัง้ที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน 2.2 ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.2.2 จำนวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จำนวนฐานความรู้ที่ เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ 

ฐาน - 1 1 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
          ระดับมหาวิทยาลัย 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ฐาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

6 8 10 12 14 
  

 ระดับหน่วยงาน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

2.2.2 จำน วน ฐาน ความรู้ /อ งค์
ความรู้ที่ เพิ่ มขึ้ น ในแหล่ งเรียนรู้
บริการวิชาการ 

5.00 1 5.0000 0.4000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

1 1  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเงินที่ได้รับจากการอุดหนุนจากรัฐบาลมาพัฒนาในการ
ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้จากการเข้ารับการพัฒนา/อบรม ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         งบประมาณสนับสนนุการดำเนินงานการเพิ่มฐานความรู้ในแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         - 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS2.2.2-01 รายงานผลการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ ณ บริษัท ไทยคัลเลอร์ 
อาร์ท จำกัด และแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการห้องปฏิบัติการด้านการจัดการโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน 2.3 วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ/หรือนักวิจัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก 

บาท - 1,791,081 4,688,900 

2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ประจำ 

คน - 33 32 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะนน +/- 5,000  บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้ 

กลุ่มสาขาวิชา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 5,000 10,000 15,000 20,000 ≥25,000 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000 45,000 50,000 55,000 ≥60,000 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30,000 35,000 40,000 45,000 ≥50,000 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ/หรือ
นักวิจัย 

5.00 146,528.00 5.0000 0.2500 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥25,000 146,528.00  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์ประจำดำเนินการจัดทำงานวิจัย โดย        
มีเงินทุนสนับสนุนการจัดสรรเงินทุนการทำวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานวิจัย
ของอาจารย์ประจำ และบุคลากรวิทยาลัย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการสนับสนุนผลักดันให้อาจารย์ประจำวิทยาลัยทุกท่าน เสนอ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทั้งจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         - 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS2.3.1-01 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         CLS2.1.1-02 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน 2.4 ผลงานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 2.4.1 ร้อยละของการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

1. จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ 

ชิ้น - 12 15 

2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ประจำทั้งหมด 

คน - 33 17 

3. ร้ อ ย ล ะ ก ารน ำ งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ - 36.36 45.45 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 29 ร้อยละ 31 ร้อยละ 33 ร้อยละ 35 ร้อยละ 37 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

2.4.1 ร้อยละของการนำงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

2.40 45.45 5.0000 0.2500 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 37 ร้อยละ 45.45 ✓ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สนับสนุนให้อาจารย์ประจำดำเนินการทำงานวิจัยที่มุ่งเน้น
ประโยชน์และผลกระทบทางบวกอย่างเป็นรูปธรรมหรือในเขตพื้นที่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรง 
เพื่อให้ทราบความต้องการหรือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือต่อชุมชนได้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหาร และบุคลากรให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดทำผลงานวิจัย รวมทั้ง การจัดสรรทุน
สนับสนุน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         อาจารย์ที่บรรจุเข้าใหม่ จึงยังไม่มผีลงานทีจ่ะสามารถนำไปตีพิมพ์ 

หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS2.4.1-01 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         CLS2.4.1-02 จำนวนและรายชื่องานวิจัยทีน่ำไปใชป้ระโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างเครือข่าย 
3 

  
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์หน่วยงาน : 3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย*5 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         การประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำ
กิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่ออาจทำได้ทั้งที่ผ่านศูนย์กลางแม่ข่ายหรือแกนนำ หรืออาจจะไม่
มีแม่ข่ายหรือแกนนำแต่จะทำการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรื อจัดระเบียบ
โครงสร้างที่คนหรือองค์การสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ เฉพาะ
กิจ ตามความจำเป็นหรือเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงหรือการสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม
เครือข่าย ทั้งหมดจำนวน 19 องค์กร เพื่อเป็นสร้างด้านการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กิจกรรมทางการศึกษา เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี ้

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย*5 

5.00 100.00 5.0000 0.3704 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

  
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 100.00  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         การสร้างเครือข่ายกับองค์การต่างเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมทางการศึกษา 
เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS3.1.1-01 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ (MOU) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         CLS3.1.1-02 แผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
         CLS3.1.2-03 รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ดังนี้ 
               - โครงการการอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
               - โครงการประสานงานเพื่อทำความร่วมมือทางบริการวิชาการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานขนส่ ง
จังหวัดนครปฐม 
               - โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Logistics Bureau Group 
               - โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         การสร้างเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบที่หลากหลายนี้ จะเป็นช่องทางในการพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา สังคม บุคลากรในภาคต่างๆ โดยผลของกิจกรรมที่จัดขึ้น ย่อมสะท้อน
กลับมายังมหาวิทยาลัย   
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4 เครือข่าย 5 เครือข่าย 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1.00 4 4.0000 0.1600 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

5 เครือข่าย 4 เครือข่าย ✓ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         จากจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริจาค
เงินทุนเพื่อช่วยเหลือ การให้ทุนการศึกษา การร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย การมาให้
ความรู้กับนักศึกษา เป็นต้น 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมทางการศึกษา 
เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS3.1.2-01 เอกสารแสดงการเป็นเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่างๆ (MOU) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         CLS3.1.2-02 แผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
         CLS3.1.2-03 รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ดังนี้ 
               - โครงการการอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
               - โครงการประสานงานเพื่อทำความร่วมมือทางบริการวิชาการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครปฐม 
               - โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Logistics Bureau Group 
               - โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน : 3.2 เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กำลังดำเนินการประสานงานกับองค์การแต่ละเครือข่ายที่มีการ
ความร่วมมือกัน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการตามแผนการดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่กำหนดไว้ เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.6275  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00 1.63 2.26 2.88 ≥3.51 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

3.2.1 ระดั บ ความพึ งพ อ ใจของ
เครือข่ายที่มีต่อการดำเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

1.00 4.67 5.0000 0.2000 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥3.51 4.67 ✓ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         การสร้างและการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์การที่มีการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมมือ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของ
หน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         เพื่อให้การดำเนินงานพนัธกิจหลักของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ความจำเปน็อย่างยิ่งที่
ต้องมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :   
         การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง :  
          CLS3.1.2-03 รายงานสรุปผลการดำเนินงานผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รายละเอียด 
ดังนี้ 
               - โครงการการอบรมและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
               - โครงการประสานงานเพื่อทำความร่วมมือทางบริการวิชาการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครปฐม 
               - โครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Logistics Bureau Group 
               - โครงการเครือข่ายร่วมใจพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
4 

  
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารสู่สังคม 
 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 4.1 วิทยาลัยเปน็ที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานจัดทำความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webomatics ปีงบประมาณ 2559 รายงานประจำเดือน
ทุกเดือน ต่อผู้บริหาร และต่อมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00  

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

1.60 90.91 4.0910 0.1636 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

 
 
 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.91  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         1. มีแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
         2. มีการประชุมชี้แจงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ดำเนินงาน เพื่อผลักดันการดำเนินการ 
และรวบรวม รายงานผลความก้าวหน้าผลการจัดอับดับให้ผู้บริหารและเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
         3. ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดอับดับ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

         4. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
Webomatics ประจำเดือนทุกเดือน ต่อผู้บริหาร และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญและร่วมกันดำเนินงานตามนโนบายและแนวทางที่กำหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบคุลากรบรรจุใหม่ ยังขาดความเข้าใจในการดำเนนิการ   

หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS4.1.1-01 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดย Webometrics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
         CLS4.1.1-02 หลักฐานการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย โดย Webomatics ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ QS 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการดำเนินงานจัดทำความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS ปีงบประมาณ 2559 รายงานประจำเดือนทุกเดือน 
ต่อผู้บริหาร และต่อมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานตามขั้นตอนในแตล่ะระดบั 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีคณะทำงานเพื่อดำเนนิการตามเกณฑ์ QS  
2 มีแผนการดำเนนิงานตามเกณฑ ์QS และได้รบัการอนุมัติจากผูบ้ริหาร 
3 มีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ QS 
4 มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนนิงานตามเกณฑ ์QS และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร 
5 มีผลการดำเนนิการทีส่ำเร็จตามแผนการดำเนนิงานตามเกณฑ์ QS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

60  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

4.1.2 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามเกณฑ์ QS 

5.00 4 4.0000 0.3200 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
5 4  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         1. มีแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลยั ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
          2. มีการประชุมชี้แจงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ดำเนินงาน เพื่อผลักดันการดำเนินการ 
และรวบรวม รายงานผลความก้าวหน้าผลการจัดอับดับให้ผู้บริหารและเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป    
         3. ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมของแผนการจัดอับดับ 
          4. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
Webomatics ประจำเดือนทุกเดือน ต่อผู้บริหาร และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญและร่วมกันดำเนินงานตามนโนบายและแนวทางที่กำหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
         บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบคุลากรบรรจุใหม่ ยังขาดความเข้าใจในการดำเนนิการ   

หลักฐานอ้างอิง :  
          CLS4.1.2-01 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดย QS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
          CLS4.1.2-02 หลักฐานการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยโดย QS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน 4.2 สังคมรับรู้ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่วจิัย 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  

การดำเนินการสร้างความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่สะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์และคุณลักษณะของสถาบันการศึกษา ซึ่งกองกลาง สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแบบแบบสำรวจ
และมีการสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย รอบที่ 1  

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00  
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

4.2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร รั บ รู้
ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

1.60 87.47 5.0000 0.2000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

ร้อยละ 60.00 87.47 ✓ 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         การสร้างภาพลักษณ์ และมีส่วนเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อถือ ศรัทธา จากผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย ซึ่งภาพลักษณ์ที่บุคคลหรือประชาชนมีต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นเช่นไรนั้น ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารที่ผู้รับบริการได้รับด้วย 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
ซึ่งต้องอาศัยหน้าที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์คือ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 
          CLS4.2.1-01 รายงานผลการประเมินการับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสนุันทา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)   
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ยุทธศาสตร์ที่ การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน  ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
5 

  
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน กา้วไกลสู่อาเซียนและสากล (PBL) 
 
เป้าประสงค์หน่วยงาน 5.1 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปรญิญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวชิการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2555 2557 2558 

1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ ได้จากการ
ประเมินบัณฑิต 

คะแนน - - 214.44 

2. จำนวนบัณฑิตที่ ได้ รับการประเมิน
ทั้งหมด 

คน - - 53 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.2250 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี ้
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.76 4.01 4.26 ≥ 4.51 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญา
ต รี  โท  เอ ก  เป็ น ไป ต าม ก รอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.00 4.23 3.9778 0.3182 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

≥ 4.51 4.23  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำแบบสอบถามจากกองบริการการศึกษาและบัณฑิต
วิทยาลัยแจกให้หัวหน้าสาขาวิชาดำเนินการส่งให้กับศิษย์เก่า เพื่อให้หัวหน้างานหรอนายจ้างประเมินและ
ส่งกลับมายังวิทยาลัย 
         2. รวบรวมแบบสอบถาม เพื่อนำส่งให้กับกองบริการการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ
วิเคราะห์ผลการสำรวจ 
         3. นำรายงานผลการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ผู้บริหารและสาขาวิชาทราบ เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการติดตามให้ความร่วมมือการตอบแบบประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต รวมทั้งการให้ความร่วมมือของผู้ใช้บัณฑิตด้วย 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
        แบบสอบถามของผู้ใช้บณัฑิตที่ตอบกลบัมาแบบประเมินการทำงานของศิษย์เก่า 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS5.1.1-01 ผลการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 
         CLS5.1.1-02 ผลการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาโทเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน 5.2 บัณฑิตของวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถและปฏบิัติงานได้จรงิ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวชิการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2557 2558 2558 

1. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

คน - - 127 

2. จำนวนบัณ ฑิ ตที่ ตอบแบบสำรวจ
ทั้งหมด 

คน - - 142 

3. ร้อยละจำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ - 92.95 89.44 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 80.00 ≥ร้อยละ 90.00 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

3.33 84.44 4.9440 0.3461 

 
การบรรลุเป้าหมาย: 

  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 
≥ร้อยละ 90.00 84.44  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการติดตามการเข้าตอบแบบสอบถามของศิษย์เก่า 
         2. นำรายงานการติดตามของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ประจำปีการศึกษา 
2558 ให้ผู้บริหารและสาขาวิชาทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการติดตามการให้ความร่วมมือการตอบแบบสอบของศิษย์เก่า 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
        - 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS5.2.1-01 รายงานการติดตามของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี
การศึกษา 2558 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายวชิการ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นักวิชาการ 
โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา พ.ศ. 
2555 2557 2558 

1. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำตรง
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2558 

คน - - 85 

2. จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่
สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 

คน - - 127 

3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ตรงสาขาวิชา 

ร้อยละ - 67.59 66.93 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10.00 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 70.00 ≥ร้อยละ 80.00 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

3.33 66.93 3.6930 0.2585 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

≥ร้อยละ 80.00 66.93  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
         1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำเนินการติดตามการเข้าตอบแบบสอบถามของศิษย์เก่า 
         2. นำรายงานการติดตามของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา ประจำปีการศึกษา 
2558 ให้ผู้บริหารและสาขาวิชาทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการติดตามการให้ความร่วมมือการตอบแบบสอบของศิษย์เก่า 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :  
        - 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS5.2.2-01 รายงานการติดตามของผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี
การศึกษา 2558 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน 5.4 นักศึกษาได้รับการพฒันาตามอัตลกัษณ์ของวิทยาลัยฯ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด  : 5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าทีฝ่่ายกิจการนักศึกษา 

โทรศัพท์ : 034-964917 โทรศัพท์ : 034-964917 
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  
         วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินหาแนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษาเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยการมีจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินการตามแผน รวมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
         โดยมีการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.1850 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.51 3.70 3.88 4.07 ≥4.25 
 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 
ที่ได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก 

5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา 

3.33 4.83 5.0000 0.4000 

 

การบรรลุเป้าหมาย: 
  เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุ 

≥4.25 4.83  

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :  
          ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนานักศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพให้กับ
นักศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 รอบ 6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
         นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าตอบ
แบบสำรวจเป็นอย่างดี 
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - 
หลักฐานอ้างอิง :  
         CLS5.4.1-01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรเิริ่มและสร้างงานวิจัยในระดับสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารสู่สังคม 
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46 

ยุทศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล (PBL) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย*1 
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56 

ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเร่ิม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
2.1.1 ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ*3 
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2.2.2 จำนวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพ่ิมข้ึนในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ* 4 
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2.3.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ/หรือนักวิจัย 
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2.4.1 ร้อยละของการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
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3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย* 5 
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3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
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4.1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ QS * 7 

 

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


 

 
 

  วทิยาลัยโลจิสติติกส์และซัพพลายเชน  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.cls.ssru.ac.th 

 

                           

                     รายงานผลการปฏิบัตริาชการ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 

70 

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
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5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*9 
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5.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 
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5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา* 10 
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รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดอืน) 


