
 
 
ในป ี งบประมาณ 2562 ม ีผลงานบร ิการว ิชาการผ ่ านศ ูนย ์บร ิการว ิชาการ จำนวน 24 โครงการ  
มูลค่าโครงการ 15,655,797. - บาท (สิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยแยกเป็น
โครงการด้านฝึกอบรมและโครงการที่ปรึกษา ดังนี ้
 
 
 

มูลค่าโครงการ 15,455,797. - บาท (สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับบริการ
วิชาการ 

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ 

1 Executive Master of Business 
Administration Program รุ่นที่ 6 

NTUT (จีน) ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

2 Energy Business Management GMI ดร.วินัย หอมสมบัติ 
3 การบริหารการกระจายสินคา้ บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซล

เลนซ์ จำกัด 
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการโซ่อุปทาน 

บริษัท เบทาโกร จำกัด ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ 

5 พัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม ่ GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 
6 หลักสูตรเตรียมสอบ Certified in 

Production and Inventory 
Management 

GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

7 หลักสูตรปรับปรุงประสิทธิภาพซัพพลาย
เชนด้วย SCOR Model 

GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

8 หลักสูตรเตรียมสอบ Certified Supply 
Chain Professional (CSCP) 

GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

9 หลักสูตรการขบัเคลื่อนธุรกิจด้วยการ
บริหารจัดการยุคใหม ่

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ 
จำกัด (มหาชน) 

ดร.วินัย หอมสมบัติ 

10 หลักสูตรการพฒันาธุรกิจดิจิทัลด้วย
เทคโนโลยี AR 

GMI ดร.อานนท์ ทับเที่ยง 

ผลงานโครงการผ่านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

โครงการฝึกอบรม จำนวน 22 โครงการ 



ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับบริการ
วิชาการ 

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ 

11 หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์
สำหรับโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ รศ.ดร.ธนัญญา วสุศร ี

12 การสำรวจ "ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร" 

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร 
จำกัด 

ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ กฤษเจริญ 

13 หลักสูตร APICS Certified Logistics 
Transportation and Distribution 
(CLTD) 

GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

14 พัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม่ รุ่น 2/2562 GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 
15 หลักสูตร Certified of GCL Modern 

Logistics Management 
GC Logistics Solutions  

Co., Ltd 
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

16 กลไกพัฒนาและขยายผลการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 

สอวช. ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ 

17 พัฒนาทักษะการโค้ชของหัวหน้างาน
GCL 

GC Logistics Solutiona 
Co.,Ltd 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล-กอช. 

กองทุนการออมแห่งชาติ ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ กฤษเจริญ 

19 
 

GMI-พัฒนานักโลจิสติกส์ยุคใหม่ 
2/2562 

GMI ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

20 จัดทำโครงการออกแบบและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คลังสินค้า และระบบสารสนเทศ 

บริษัท โรงพยาบาสัตว์ทองหล่อ 
จำกัด 

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ 

21 โครงการรวบรวม จัดทำข้อมลู และ
ดำเนินการกรอกข้อมูลครูรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 1-3 และครูนอก
ระบบ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคร ู

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 

22 Executive Master of Business 
Administration Program รุ่นที่ 7 

NTUT ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

 



 

 

โครงการที่ปรกึษา จำนวน 2 โครงการ 
 

มูลค่าโครงการ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับบริการ
วิชาการ 

หัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ 

1 จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อ
ยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขัน 

AFS ประเทศไทย ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

2 ที ่ปร ึกษาแผนกลย ุทธ ์ส ู ่การ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน เพ ื ่ อการพ ัฒนา
องค์กร-AFS 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม
สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(AFS) 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ 

 

โครงการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ

โครงการ 


