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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ  โดยแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผา่นมา ซึ่งวทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

     2.1.1 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 

     2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

     2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

     2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

     2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 



ข 

 

 

 

1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วจิัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
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 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย วิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุก

ภาคส่วนตามพันธกิจของวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

เครือขา่ยความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและดา้นอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัย

กับประชาคมอาเซียน และยังสร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพา

ตนเองได้ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลัก

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้เครือขา่ยมีส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ

เครือขา่ย 

5.00 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

5 

ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยโลจสิติกส์

และซัพ 

100 



ง 

 

 

 

3. กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี ้

1.   กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

- โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยศิษย์เก่า งบประมาณ 50,000  บาท 

2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน    

- กิจกรรมบริการวิชาการ      งบประมาณ  50,000 บาท 

3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  

- กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝอืแรงงานแห่งชาติ  งบประมาณ  100,000 บาท 

4. กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

- โครงการถ่ายทอดองค์ความรูสู้่สถานประกอบการ  งบประมาณ  50,000 บาท 

5. กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือขา่ยนานาชาติ งบประมาณ  100,000 บาท 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบั ติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครือข่ายโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครือข่าย ทุกๆเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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(ผูช่้วยศาสตราจารย์คมสัน    โสมณวัตร) 

 คณบดีวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน 

สารบัญ 
 

 หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2558-2559 4 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

    1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 7 

    1.5.2 พันธกิจ (Mission) 7 

    1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 7 

    1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 7 

    1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 7 

    1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 8 

    1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 8 

    1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 8 

    1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

8 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี 

(2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 2.1 นโยบายด้านการสร้างเครอืข่าย 10 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 10 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

น าไปสู่การปฏิบัติงานของวิทยาลัย แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2559  จึงมีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร ์และตัวชี้วัด ได้แก่  

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้าง บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 

2. การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ได้แก่ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับนักศึกษา ศษิย์เก่าและชุมชน 

3. การพัฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย      ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศกึษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่าง หนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

6. ตัวช้ีวัด ได้แก่  

1. ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย 

   2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. ระดับความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ส าหรับในการด าเนินงานแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560นี้ จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนนิงานการบริหารเครือขา่ยสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละตัวชี้วัดต่อไป 
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1.2 โครงสร้างวทิยาลัยฯ  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 
วิทยาลยัโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

 
 

หัวหน้าส านักงาน 

  

  1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาตอ่ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก 
  
 

 2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
2.4 สวัสดิการ 
  

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 
 

1.งานพัฒนางานวิจัย 
1.1 ผลิตผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 
 
 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  
  
  

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  
  2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
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1.4 ผลการด าเนินงาแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 

กลุ่มเครือขา่ย 
2558 2559 2560 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1)กลุ่มเครอืขา่ยศิษยเ์ก่า โครงการสานสาย

สัมพันธ์ศิษยเ์ก่า

และเสนาวชิาการ 

179,800 โครงการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างศิษยเ์ก่าและศษิย์

ปัจจุบันและชุมชนและการ

ระดมทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัย 

190,000 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์

เก่าและศษิยปั์จจุบันและ

ชุมชน 

74,000  443,800 

2)กลุ่มเครอืขา่ยชุมชน โครงการพัฒนา

แหลง่เรียนรู้ดา้น

การจัดการโลจิ

สตกิส์ บริษัทไทย

คัลเลอร์อารท์ 

จ ากัด 

132,050 โครงการอบรมและพัฒนา

บุคลากรในสถานประกอบการ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

45,000 กิจกรรมการเขียนแผน

ธุรกิจเพ่ือใชใ้นการประ

กอนอาชพี 

40,000  217,050 

3)กลุ่มเครอืขา่ยสมาคม

วชิาชีพ 

- - ทดสอบมาตรฐานฝึมอื

แรงงานแหง่ชาติ 

- กิจกรรมทดสอบมาตรฐาน

ฝึกแรงงานแหง่ชาติดา้น

อุตสาหกรรมโลจิสติกส ์

(วชิาชีพ) 

98,000  98,000 

4)กลุ่มเครอืขา่ย

ผู้ประกอบการ 

- - โครงการประสานงานเพื่อท า

ความร่วมมอืทางบริการ

วชิาการและศกึษาดูงานและก

เปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง 

14,500 โครงการกิจกรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพห่วงโซ่

อุปทานอุตสาหกรรม 

-  14,500 

4 
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กลุ่มเครือขา่ย 
2558 2559 2560 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

วทิยาลัยโลจิสติกส ์

และซัพพลายเชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา กับส านักงานขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

5)กลุ่มเครอืขา่ยมหาวทิยาลัย

ตา่งประเทศ 

โครงการความ

ร่วมมือทาง

วชิาการในระดับ

อาเซียน ระหวา่ง 

วทิยาลัยโลจิ

สตกิส์และซัพ

พลายเชน 

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

กับมหาวิทยาลัย

แห่งชาติลาว 

ประเทศ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

62,900 โครงการลงนามความร่วมมอื

ทางวิชาการและอบรมดา้นโล

จิสตกิส์และซัพพลายเชนใน

มุมมององค์กรระดับโลก 

162,500 โครงการแลกเปลี่ยนการ

เรียรรู้งานวิชาการระหว่าง 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพ

พลายเชนกับ  Myanmar 

Maritime University ณ 

ประเทศเมียนมาร์ 

145,200  370,600 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการท่ีด าเนนิการจัดให้กับกลุม่เครอืขา่ย 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบักลุ่มเครอืขา่ย 

5 
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 
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จากกราฟผลการด าเนินงานสรุปได้ดังน้ี 

- ปีงบประมาณ  2558 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณจ านวน 374,750 บาท 

- ปีงบประมาณ  2559 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครอืข่ายผู้ประกอบการ เครือขา่ยสมาคม

วิชาชีพ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ งบประมาณจ านวน 722,000 บาท 

- ปีงบประมาณ  2560 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครอืข่ายผู้ประกอบการ เครือขา่ยสมาคม

วิชาชีพ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ งบประมาณจ านวน 495,200 บาท 

6 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม (Morality)  

3. เครือขา่ย (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5  วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโ์กสินทร์ 

เป็นองค์แห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

โบราณสถานและเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development 

Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มคีุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อม

ทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุ 

2) คลากรที่มคีุณภาพ  
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3) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

4) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

5) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

6) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิ ดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

2.1 นโยบายด้านการสร้างเครอืข่าย 

 วิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนว

ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขา่ยความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  

ศษิย์เก่าและชุมชน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆ

ในการสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

4.  สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 

  1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมีการแสวงหาความร่วมมือกับ

เครือขา่ยตามภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครอืข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครอืข่าย 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. สรา้งและพัฒนาเครือขา่ยวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. เครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพมคีวามพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

3. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์เครอืข่ายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความสามารถในการตดิต่อสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรูสู้่เครื่อข่าย 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครอืข่าย 

1. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 

1.1 รวบรวมรายชื่อที่จะจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ 

1.2 จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมด าเนนิงานแสวงหาเครือขา่ย และบันทึกข้อความเพื่อส่งค าสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมการฯใหผู้บ้ริหารเพื่อพิจารณาลงนามทางระบบ e-office 

1.3 ส่งค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯใหก้ับคณะกรรมการทุกท่าน 

1.4 เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทบทวน/จัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ย ผา่นทางระบบ e-office 

2. การจัดท าจัดท าแผนการด าเนนิงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1 ศกึษาแนวนโยบายการ/รับทราบนโยบายจากผู้บริหาร พร้อมศึกษาข้อมูลการจัดท าแผน 

2.2 ประสานข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) แผน 

2.3 จัดท า (ร่าง) แผนการด าเนนิงานแสวงหาเครอืข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.4 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมตรวจสอบ พิจารณาแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ย  หรอืเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา 

2.5 ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย และมอบหมายปรับปรุง

แก้ไขตามมติที่ประชุม 

2.6 ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนการด าเนนิงานแสวงหาเครือข่าย และเสนอผู้บริหารพิจารณาลง

นามอนุมัตแิผน 

2.7 จัดส่งแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ให้ผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นแนว

ทางการในด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 

3. การตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิงานการบริหารเครือข่าย 

3.1 จัดท าปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  

3.2 จัดท าแบบฟอร์มการรายงานผล และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณา  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ

เครือขา่ย 

5.00 

จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

5 

ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพ 100 
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3.3 จัดท าบันทึกข้อความติดตามผ่านระบบ E-office ตามรอบการติดตาม เช่น 3 เดือน/6 

เดือนเป็นต้น 

3.4 จัดส่งแบบฟอร์มการรายงานผลใหก้ับผูท้ี่เกี่ยวข้อง ด าเนนิการรายงานผล 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามรอบการตดิตาม พร้อมรายงานผูบ้ริหารทราบผา่นระบบ E-office 

4. การประเมนิผลความส าเร็จตามวัถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงานแสวงหาเครือข่าย 

4.1 ออกแบบประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน 

4.2 ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตาม

ปีงบประมาณ 

4.3 วิเคราะหผ์ลความส าเร็จและรายงานผลใหก้ับผูบ้ริหารทราบ 

4.4 จัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายในปีถัดไป 
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2.5 แผนกจิกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพนัธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564)  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1) กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า  

1 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ยศษิย์เก่า 

1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใหก้ับ

ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจุบันรู้จักมากขึ้น 

2. เพื่อเชดิชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและ

ศษิย์ปัจจุบันที่ท ากิจกรรมดีเด่นและได้

แนะแนวอาชีพการศกึษาต่อ ให้กับ

ศษิย์ปัจจุบันและเพื่อเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ

นักศึกษา 

1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ 100 100 100 100 100 1,000,000 รองคณบดี

ฝา่ยแผนและ

ประกัน

คุณภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

3.51 3.71 4.00 4.51 5 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน  

1 โครงการการ

พัฒนาและ

ส่งเสริมธุรกิจของ

ประชาชน 

ต าบลคลองโยง 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้

เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง โดยให้

ชุมชน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ

มณฑล จงัหวัดนครปฐม เป็นแหล่ง

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

 

3.51 

 

3.71 4.00 4.51 5 250,000 รองคณบดี

ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

2. ระดับความส าเร็จของ

แผนการบริการวิชาการเพื่อ

3.51 

 

3.71 4.00 4.51 5 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

เพื่อการประกอบ

อาชีพ   

(การสานกระเป๋า) 

เรียนรู้หลัก 

2.เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมธุรกิจของชุมชน ต าบลคลอง

โยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ (การ

สานกระเป๋า) 

เพิ่มความเข้มแข็งชุมชน  

 

3. ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพของ

บุคลากรในชุมชนและ

ท้องถิ่น 

3.51 

 

 

 

3.71 4.00 4.51 5  

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ  

1 โครงการศูนย์

ทดสอบมาตรฐาน

ฝอืแรงงาน

แหง่ชาติด้าน

อุตสาหกรรมโลจิ

สติกส์ 

1.การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรใน

หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน ใหม้ี

ความรู ้ความเข้าใจ ในขั้นตอน 

หลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขในการ

ขออนุญาต และการออกใบอนุญาต 

การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน ใหม้ีแนวปฏิบัติ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ  100 

 

 

 

 

100 100 100 100 250,000 รองคณบดี

ฝา่ยแผนและ

ประกัน

คุณภาพ 

2. ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรจากการเข้า

ร่วมโครงการ  

 

3.51 

 

 

 

3.71 4.00 4.51 5 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ  

1 โครงการถ่ายทอด 1. เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ  100 100 100 100 100 250,000 รองคณบดี
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
องค์ความรู้สู่

สถาน

ประกอบการ 

ระดมความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา และ

ศษิย์เก่า เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

2. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอด

ประสบการณใ์นการท างาน และการ

ใช้ชีวติในสังคมของศษิย์เก่ากับนักศึกา

ปัจจุบัน 

2. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  

3.51 

 

3.71 4.00 4.51 5 ฝา่ยแผนและ

ประกัน

คุณภาพ 3. ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของบุคลากรจากการเข้า

ร่วมโครงการ  

3.51 

 

 

3.71 4.00 4.51 5 

4. ระดับการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ของบุคลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ  

3.51 

 

 

3.71 4.00 4.51 5 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ  

1 โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือขา่ย

นานาชาติ 

1. เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ

ศึ ก ษ า  ร ะ ห ว่ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียน

การสอนในรูปแบบการศึกษาดูงานกับ

เครือขา่ยนานาชาต ิ

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน

มุมมองด้านการให้ค าปรึกษาและ

1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วมโครงการ  100 100 100 100 100 1,000,000 รองคณบดี

ฝา่ยแผนและ

ประกัน

คุณภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ  

3.51 

 

3.71 4.00 4.51 5 

3. ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของบุคลากรจากการเข้า

ร่วมโครงการ  

     

4. ระดับการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ของบุคลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ  

3.51 

 

 

3.71 4.00 4.51 5 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
สอดคล้องบริบทของสังคมโลกใน

ปัจจุบัน 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการสร้างความสัมพันธแ์ละเชื่อมโยงเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงา

น 

งบประ 

มาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 

กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า  

โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ยศษิย์เก่า 

 

 

 

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ

ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจุบันรู้จักมากขึ้น 

2. เพื่อเชดิชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า

และศษิย์ปัจจุบันที่ท ากิจกรรมดีเด่น

และได้แนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ 

ให้กับศษิย์ปัจจุบันและเพื่อเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ

นักศึกษา 

1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

 

2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริมหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

100 

 

 

3.51 

 

 ต.ค. 60 - 

ก.ย. 61 

50,000 กิจการ

นักศึกษา 

กลุ่มเครอืข่ายชุมชน  

กิจกรรมบริการวิชาการ 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย บริการวิชาการน าไป

1.ระดับความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการ 

3.51 

 

 ต.ค. 60 – 

มี.ค. 61 

50,000 รองคณบดี

ฝา่ยวิจัย 

 2.ระดับการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์

3.51 
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บูรณาการการเรียนการสอน พัฒนา
ท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.เพ่ือให้ชุมชน/หน่วยงานได้รับ
ประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ 
 

3.ความรู้ความเข้าใจ 3.51 

 

กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

ทดสอบมาตรฐานฝื

อแรงงานแหง่ชาติด้าน

อุตสาหกรรมโลจิสตกิส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การเตรียมความพร้อมให้บุคลากร

ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน 

หลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขในการ

ขออนุญาต และการออกใบอนุญาต 

การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน ใหม้ีแนว

ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 

1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

 

100 นักศึกษา ต.ค. 60 – 

ก.ย. 61 

100,000 รองคณบดี

ฝา่ยบริหาร 
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กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรูสู้่สถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 

ระดมความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา และ

ศษิย์เก่า เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

2. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอด

ประสบการณใ์นการท างาน และการ

ใช้ชีวติในสังคมของศษิย์เก่ากับนักศึ

กาปัจจุบัน 

1. รอ้ยละผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

100  ต.ค. 60 – 

ก.ย. 61 

50,000 รองคณบดี

ฝา่ยแผน

และประกัน

คุณภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ 

3.51 

 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจของบุคลากรจาก

การเข้าร่วมโครงการ 

3.51 

 

4. ระดับการน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่

เข้าร่วมโครงการ 

3.51 

 

 

กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเครือขา่ย

นานาชาติ 

1. เพื่อหารอืความรว่มมอืทางวิชาการ

ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ

ศึ ก ษ า  ร ะ ห ว่ า ง เ ค รื อ ข่ า ย กั บ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียน

การสอนในรูปแบบการศึกษาดูงาน

กับเครือขา่ยนานาชาติ 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ 

100  ต.ค. 60 – 

ก.ย. 61 

100,000 ประธาน

หลักสูตร

ดุษฏีบัณฑิต 2.ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ  

3.51 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจของบุคลากรจาก

การเข้าร่วมโครงการ  

3.51 

 

 



20 

 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใน

มุมมองด้านการให้ค าปรึกษาและ

สอดคล้องบริบทของสังคมโลกใน

ปัจจุบัน 

4. ระดับการน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่

เข้าร่วมโครงการ  

 

3.51 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน

การจัดท ากิจกรรม/โครงการ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการในการ

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์

และเชื่อมโยงเครือขา่ย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย ระยะ 5 ปี 

(2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์

และเชื่อมโยงเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครือข่าย แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยบรรลุ

เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ย อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ทุกๆเดือน พร้อม

ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

แสวงหาเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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