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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 

❑  แบบสาธารณะ  (❑ แบบใหเ้ปล่า / ❑ แบบเชงิพาณิชย)์   

❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบใหเ้ปล่า / ❑ แบบเชงิพาณิชย)์   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 

❑  มกีารบูรณาการการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน  

❑  มกีารบูรณาการการบรกิารวชิาการกบัการวจิยั   

 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

❑ การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 

❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

❑ ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ 

 

ชื่อโครงการ (รหัสงบโครงการ) 

โครงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

รหัสงบโครงการ 640377 

หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างและให้ความรู้ ดังนั้นการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภาย นอก

มหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งจำเป้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ที่กำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ใน

ปัจจุบัน องค์การภายนอกจะได้นำความรู้ไปพัฒนาใช้กับองค์กรของตนเอง ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิตต้องการจะบริการด้านความรู้โดยผู้เข้าร่วมจากองค์การภายนอก

ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

1.1 วัตถุประสงค ์

1. สร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม  

2. พัฒนาทุนสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต  

3. เสริมสร้างชุมชนและสังคม 
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1.2 เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ส่วนที่ 2 วิธีดำเนินการ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท วีแคนบาย จำกัด ผู้นำด้านการสั่งซื้อ

สินค้าและนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร จัดบริการวิชาการในหัวข้อ : LSMx VCANBUY การนำเข้า

สินค้าผ่านผู้ให้บริการ ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมาถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมทุก

ท่านควบคู่ไปกับการลงมือปฎิบัติเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลวิธีการสั่งสินค้าจากจีนมาจำหน่ายในไทยผ่าน

แพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์เพื่อมาจำหน่ายต่อยอดทำกำไรว่าจะสามารถทำได้อย่างไร 

    ทำไมต้องนำเข้าสินค้าจากจีน 

    ทำความรู้จักเว็บไซต์จีนที่ใช้ในหาสินค้า 

    การเดินทางของสินค้าจากจีนมาไทย 

    ขั้นตอนการเลือกสินค้าจากจีน 

    ขั้นตอนการสั่งสินค้าจากจีนผ่าน VCANBUY  

เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ 

และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

แผนการดำเนินงาน 

1. ประชุมคณะทำงานโครงการบริการทางวิชาการให้กับบุคคลภายนอก 

2. กำหนด วัน/เวลา โครงการบริการวิชาการ 

3. กำหนดหัวข้อการบริการวิชาการ 

4. คัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. เบิกงบประมาณในการดำเนินการ  

6. แบ่งหน้าที่ให้กับคณะทำงาน   

7. ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมผ่านสื่อ

ออนไลน์ เช่น Facebook Fanpage ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

8. จัดเตรียมอปุกรณ์ดำเนินการ  

9. จัดเตรียมเอกสารในการบริการวิชาการ  
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการ / การนำไปใช้  

การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอยู่ใน

ระดับดีหรือมากข้ึนไป 

 

1. ร้อยละ 60 ของ

ผู้ตอบแบบประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.44 

ระดับดี 

(ร้อยละ 88.8) 

 

 

 

1. ผลป ระ เมิ น จ าก

ผู้ เข้ าร่ วม โครงการ 

(ตอบแบบประเมินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของกลุ่ ม เป้ าหมาย

ผู้ใช้ประโยชน์) 

 

เอกสารสรุปผล

แบบสอบถาม 

2. จำนวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 

 

2. ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

 

**ตามมาตราการ

Covid-19 การจัด

กิจกรรมต้องมีการเว้น

ระยะห่าง ด้วยเป็นการ

จัดแบบภาคปฎิบัติผ่าน

ห้องปฎิบัติการ

คอมพวิเตอร์ และห้อง

ที่ใหญ่ที่สุดคือ 19-319 

สามารถจุได้ 120 คน 

ดังนั้นจึงสามารถรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้

เพียง 60 คน 

 

60 คน 

 

2. เอกสารลงชื่อผู้เข้า 

ร่วมโครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม

จำนวน  60 คน

ลงทะเบียนผ่าน 

Google Form 

 

**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจ 

1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ     120   คน 

2. จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน         60 คน 

3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก)   

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด)   จำนวน   40   คน  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 4 (มาก)   จำนวน   36   คน 
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ส่วนที่ 4 การตรวจสอบผลการดำเนินการ/ อภิปรายความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค ์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 

การประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale 

ของ Likert โดยใช้ข้อคำถามแบ่งเป็นหมวดหมู่มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

ผู้เข้าร่วม พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (คิดเป็นร้อยละ 88.8)  

เมื่อแยกตามรายด้านความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.54 (คิดเป็นร้อยละ 90.80) ด้านความพึงพอใจในวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (คิดเป็นร้อยละ 

89.40) ด้านความพึงพอใจในกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 (คิดเป็นร้อยละ 88.20) และด้านความพึงพอใจ

ในบริการ 4.36 (คิดเป็นร้อยละ 87.20) รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) จำนวน 40 คน และ 4 (มาก) จำนวน 36 คน 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตามมาตราการ Covid-19 การจัดกิจกรรมต้องมีการเว้นระยะห่าง ด้วยเป็นการจัดแบบภาคปฎิบัติ

ผ่านห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องที่ใหญ่ที่สุดคือ 19-319 สามารถจุได้ 120 คน ดังนั้นจึงสามารถรับ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพียง 60 คน 

 

ส่วนที่ 5    สรุปผลการดำเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 

- ขอ้เสนอแนะในการดำเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ไม่มี 

- สิ่งที่ได้ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 

ไม่มี 

- ผลการประเมินในคราวนี้ (ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วม) 

1. รูปแบบการจัดโครงการดีมาก 

2. ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย/ควรเพ่ิมเวลา 

3. ขอบคุณที่จัดโครงการดีๆ 

4. ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในคร้ังต่อไป 

สำหรับในส่วนของคณะทำงานที่เป็นทั้งผู้จัดและผู้สรุปนั้น เห็นด้วยกับทุกข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก

ผู้เข้าร่วม ทั้งนี้หากรูปแบบโครงการมีการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีการตรวจสอบเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้น 

และหากในปีการศึกษา 2565 
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ภาคผนวก 
 

โปรดแนบเอกสาร 

ตามรายการที่ท่านได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตวัอย่าง 

แบบสอบถาม/แบบสำรวจ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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แบบประเมิน “ด้านบริการวิชาการของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” 
เรื่อง LSMx VCANBUY การนำเข้าสินค้าผ่านผู้ให้บริการ 

วันที ่26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ อาคารสถาปัตย์ (ตึก 19) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-319 

-------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินของผู้ใช้บริการด้านบริการวิชาการของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินนี้ จะนำผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1. เพศ  ❑   ชาย     ❑  หญิง 
2. ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ❑ คณาจารย์   ❑ บุคลากรมหาวิทยาลยั  
    ❑ นักศึกษา  ❑ บุคคลทั่วไป 

(ภายนอก) 
 

ตอนที่ 2 แบบประเมิน 
โปรดให้คะแนนท่ี ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
  ระดับความพึงพอใจตั้งแต่  1 – 5 คะแนน  (1  หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด  และ  5 หมายถึง  พึง พอใจมากท่ีสุด 

****************** 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจในกิจกรรม  

1.  หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม      
2.  ปริมาณเวลาทั้งหมดของการอบรม      
3.  เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกบัความต้องการ      

ความพึงพอใจในวิทยากร  
1.  เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร      
2.  วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ      
3.  สื่อประกอบการนำเสนอของวิทยากร      
4.  การบริหารเวลาของวิทยากร      
5.  ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม      

ความพึงพอใจในบริการ  
1.  ห้องบรรยาย      
2.  โสตทัศนูปกรณ ์      
3.  อาหารและเครื่องดื่ม      
4.  การบริการ/อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ี      
5.  ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม      



- 2 - 
 

 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม  

1.  ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรม      
2.  ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับใน 
     ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้      

3.  ท่านมีความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม      
4.  ระยะเวลาการอบรม สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสตูร      

 
ตอนที่ 3 
1. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปัญหาและอุปสรรค  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

…………….……………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

….…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

               ☺  ขอขอบคุณ : ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน 
             สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ☺ 

 



สรุปผลการประเมินความคิดเห็นผู้ใช้บริการด้านบริการวิชาการ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

เรื่อง “LSMx VCANBUY การนำเข้าสินค้าผ่านผู้ให้บริการ” 
 

โครงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เรื่อง 

“LSMx VCANBUY การนำเข้าสินค้าผ่านผู้ให้บริการ” จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงข้อมูลวิธีการสั่งสินค้าจากจีนมาจำหน่ายในไทยผ่าน

แพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์เพื่อมาขายต่อยอดทำกำไรว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร และสามารถนำความรู้

ไปประยุกต์ใช้ได้ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ ้น 60 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ 

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้แจกให้ผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับแบบ

ประเมินกลับจำนวน 60 ชุด สรุปได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

(1) เพศ    ชาย 12 คน   
หญิง  48 คน 

(2) ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณาจารย์       7 คน      
นักศึกษา  28 คน      
บุคลากรมหาวิทยาลัย 11 คน      
บุคคลทั่วไป  14 คน      
 

ส่วนที่ 2  แสดงจำนวนร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย 
 

การแปล

ความหมาย 5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจในกิจกรรม  

1.  หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม 30 
(50.0) 

29 
(48.3) 

1 
(1.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 4.48 ด ี

2.  ปริมาณเวลาทั้งหมดของการอบรม 29 
(48.3) 

28 
(48.3) 

3 
Z5.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 4.43 ด ี

3.  เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกบัความต้องการ 22 
(36.7) 

36 
(60.0) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

0 
(0.0) 4.32 ด ี

ความพึงพอใจในวิทยากร  
1.  เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร 25 

(41.7) 
32 

(53.3) 
3 

(5.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.37 ด ี
2.  วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 27 

(45.0) 
30 

(50.0) 
2 

(3.3) 
1 

(1.7) 
0 

(0.0) 4.38 ด ี
3.  สื่อประกอบการนำเสนอของวิทยากร 30 

(50.0) 
28 

(46.7) 
2 

(3.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.47 ด ี
4.  การบริหารเวลาของวิทยากร 30 

(50.0) 
27 

(45.0) 
3 

(5.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.45 ด ี
5.  ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 40 

(66.7) 
20 

(33.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.67 ดีมาก 



 

จากตารางความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “LSMx VCANBUY การนำเข้าสินค้า

ผ่านผู้ให้บริการ” พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 (คิดเป็นร้อยละ 88.8) 
เมื่อแยกตามรายด้านความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย

เทา่กับ 4.54 (คิดเป็นร้อยละ 90.80) ด้านความพึงพอใจในวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (คิดเป็นร้อยละ 89.40) 

ด้านความพึงพอใจในกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 (คิดเป็นร้อยละ 88.20) และด้านความพึงพอใจในบริการ 
4.36 (คิดเป็นร้อยละ 87.20) 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) จำนวน 40 คน และ 4 (มาก) จำนวน 36 คน 
 

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน 
   

   -  รปูแบบการจัดโครงการดีมาก 
   -  ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย/ควรเพ่ิมเวลา 
   -  ขอบคุณที่จัดโครงการดีๆ 
   -  ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  

 

2 
2 
4 
1 
 

 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  

ค่าเฉลี่ย 
 

การแปล

ความหมาย 5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจในบริการ  

1.  ห้องบรรยาย 30 
(50.0) 

27 
(45.0) 

2 
(3.3) 

1 
(1.7) 

0 
(0.0) 4.43 ด ี

2.  โสตทัศนูปกรณ ์ 21 
(35.0) 

31 
(51.7) 

5 
(8.3) 

1 
(1.7) 

2 
(3.3) 4.13 ด ี

3.  อาหารและเครื่องดื่ม 23 
(38.3) 

33 
(55.0) 

4 
(6.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 4.32 ด ี

4.  การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ี 31 
(51.7) 

27 
(45.0) 

2 
(3.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 4.48 ด ี

5.  ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 29 
(48.3) 

29 
(48.3) 

1 
(1.7) 

1 
(1.7) 

0 
(0.0) 4.43 ด ี

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม  
1.  ท่านได้รับประโยชน์จากการอบรม 37 

(61.7) 
23 

(38.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.62 ดีมาก 
2.  ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับใน 
     ครั้งนี ้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานได ้

34 
(56.7) 

24 
(40.0) 

2 
(3.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 

4.53 
 

ดีมาก 
3.  ท่านมีความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม 32 

(53.3) 
27 

(45.0) 
1 

(1.7) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.52 ดีมาก 
4.  ระยะเวลาการอบรม สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสตูร 31 

(51.7) 
27 

(45.0) 
2 

(3.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 4.48 ด ี
                          

                        รวมท้ังสิ้น 
 

4.44 
 

ดี 



ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมนําเขาสินคาจากจีน VCANBUY (ปการศึกษา 2564) (Responses) ลงทะเบียน

Datestamp คํานําหนาชื่อ ชื่อ - นามสกุล เบอรโทรศัพทมือถือ ประเภทผูเขารวมกิจกรรม รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร สังกัดสาขาวิชา
2022-05-26 นางสาว ปาจรีย เหล่ียงประดิษฐ 66944265424 คณาจารย 4902201 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
2022-05-26 นางสาว พจมาลย  ไชยศิริ 66822068011 คณาจารย 5790224 คณะทัศนมาตรศาสตร
2022-05-26 นางสาว ภัชภิชา ยกกําพล 66615142325 คณาจารย 5790098 คณะทัศนมาตรศาสตร
2022-05-26 นาย อภิราม ทัฬหวิรุฬหวงศ 66849121743 คณาจารย 3202033 คณะบริหารธุรกิจ
2022-05-26 นางสาว ฐิชากาญจน สวัสดิ์เดชกิจกูล 66838245456 คณาจารย คณะบริหารธุรกิจ
2022-05-26 นาย ทวีพัฒน มุสิกะปาน 66814012533 คณาจารย คณะบริหารธุรกิจ
2022-05-26 นาย ชนะเกียรติ สมานบุตร 66838111200 คณาจารย คณะบริหารธุรกิจ
2022-05-26 นางสาว กรกมล แฝงปญญา 66957086096 นักศึกษา 6404328 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว กาญจนา ชาแฮ 66982746258 นักศึกษา 6500633 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมคาปลีก
2022-05-26 นางสาว จิรภิญญา วะชังเงิน 66955943427 นักศึกษา 6401810 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมคาปลีก
2022-05-26 นางสาว จุฑามน สุขเกษม 66631456155 นักศึกษา 6405641 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
2022-05-26 นาย เจษฎางค นุกูลกิจ 66623173292 นักศึกษา 6202709 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ชิชญา พรหมสูตร 66659094692 นักศึกษา 6503518 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ฐานิดา งามสกุล 66927808686 นักศึกษา 6304690 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ณัฎฐธิดา ขวัญสงค 66625436053 นักศึกษา 6401800 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นาย ณัฐพล บุนนาค 66832444354 นักศึกษา 6100319 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ธนิชา วรมหศร 66971525113 นักศึกษา 65303-03772 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
2022-05-26 นางสาว ธัญดา ศักดาชัย 66842985645 นักศึกษา 6501895 วิทยาลัยนานาชาติจีน
2022-05-26 นางสาว นริสตา ชัยยะ 66825318854 นักศึกษา 6303177 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว นฤมล วงศนภาไพศาล 66929102606 นักศึกษา 6103126 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ปาณิสรา ประชาจักษ 66849905097 นักศึกษา 6400645 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ปาริชาติ  อินทรพงษ 66945163917 นักศึกษา 6401214 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นาย พีรณัฐ อุนใจ 66985547543 นักศึกษา 6400849 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
2022-05-26 นางสาว ภัชชญา ศรีผา 66800090795 นักศึกษา 6304608 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ภัณฑิรา พานรัตนวดี 66883983428 นักศึกษา 6204417 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
2022-05-26 นางสาว รุจาภา อริยบุคลากร 66898714199 นักศึกษา 6101758 วิทยาลัยเภสัชศาสตร
2022-05-26 นางสาว ศิรินภา อรุณพรต 66800526448 นักศึกษา 6300424 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ศุทธินี ศักดิ์สาลากุล 66945585179 นักศึกษา 6400754 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ศุภิสรา ล้ิมปญญาเลิศ 66969566015 นักศึกษา 6301328 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว สวิตตา สุดโต 66825061983 นักศึกษา 6502877 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว สุทธิดา สุขประสงค 66955310915 นักศึกษา 6301157 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว สุภาวิณี สุวรรณพันธ 66629211668 นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมคาปลีก
2022-05-26 นางสาว อภิชญา มานิล 66969325003 นักศึกษา 6401009 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว อาทิตยา รวยพร 66942418105 นักศึกษา 6201767 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน



ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมนําเขาสินคาจากจีน VCANBUY (ปการศึกษา 2564) (Responses) ลงทะเบียน

Datestamp คํานําหนาชื่อ ชื่อ - นามสกุล เบอรโทรศัพทมือถือ ประเภทผูเขารวมกิจกรรม รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร สังกัดสาขาวิชา
2022-05-26 นางสาว อาทิตา ฐิติวัฒนชัยกุล 66861545701 นักศึกษา 6101301 สาขาวิชาการจัดการ
2022-05-26 นาย กฤษณพล วรมหศร 66891405222 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นางสาว ณัฐจิรา หวังเจะ 66646733720 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นางสาว ดวงพร ผลออน 66924511539 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก) 6002509 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว ธนัชพร สมัครรัฐกิจ 66994746970 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นางสาว นิชาภา เวชกามา 66885639621 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นาง พนิดา ศิริชาลีชัย 66847527955 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นาย พัสกร พานิช 66854444152 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นาย ภารดา ตันติรุงอรุณ 66990195291 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก) 5808544

2022-05-26 นาย วริศ ทางเรือ 66868889821 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นางสาว วิรินญา บุญธรรม 66993899654 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นางสาว ศรัญญา วรมหศร 66891405333 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นาย ศุภชีพ ทวีพรสวรรค 66633560743 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก) คณะบัญชี
2022-05-26 นาง อรอนงค  ต้ังตรงไพโรจน 66849265951 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก)

2022-05-26 นาย อับดุร เราะ ฮ มาน  แกะจิ 66803358183 บุคคลท่ัวไป (ภายนอก) สาขาวิชาการจัดการ
2022-05-26 นาง กาญจนา จันทรประเสริฐ 66894788367 บุคลากรมหาวิทยาลัย 4113208

2022-05-26 นางสาว ธิดารัตน จริงจิตร 66851219595 บุคลากรมหาวิทยาลัย 6190248 คณะทัศนมาตรศาสตร
2022-05-26 นางสาว นันทินีญา  บุญเจียมเจริญ 66909758189 บุคลากรมหาวิทยาลัย 6390001 ศูนยบริการทางวิชาการ หนวยสนับสนุนธุรกิจ
2022-05-26 นางสาว นิลาภรณ อินทรกุล 66926494151 บุคลากรมหาวิทยาลัย 4766011

2022-05-26 นางสาว พิชามญชุ พรหมมา 66869925558 บุคลากรมหาวิทยาลัย 6290156 สาขาวิชาผูนําทางสังคมธุรกิจและการเมือง
2022-05-26 นางสาว วีรญา อังศุธรถาวริน 66865390919 บุคลากรมหาวิทยาลัย 6390028 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
2022-05-26 นาง ศิริวรรณ เรืองศรี 66949455612 บุคลากรมหาวิทยาลัย 4318010 ศูนยบริการทางวิชาการ หนวยสนับสนุนธุรกิจ
2022-05-26 นางสาว สุกัญญา สมัครรัฐกิจ 66945659917 บุคลากรมหาวิทยาลัย 5790074

2022-05-26 นางสาว สุนิสา  สุคันธปรีชา 66831995914 บุคลากรมหาวิทยาลัย 3678004 ศูนยบริการทางวิชาการ หนวยสนับสนุนธุรกิจ
2022-05-26 นางสาว สุภัทรา อินจันทร 66989295791 บุคลากรมหาวิทยาลัย 6002501 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2022-05-26 นางสาว สุภาวิตา ตรุยานนท 66918454865 บุคลากรมหาวิทยาลัย 5690061 ศูนยบริการทางวิชาการ  หนวยสนับสนุนธุรกิจ


