
 

 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 



ก 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการ

จัดการที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการก าหนดอัต

ลักษณ์ คือ เป็นองค์กรดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้น

คุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกอบดว้ย 6 สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หน่วยงาน โครงสร้างการ บรหิารจัดการ และผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท และระดับปรญิญาเอก 

1. ระดับปรญิญาเอก 

     หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 

2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซอุ่ปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร 

2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย

คุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่ง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ตาม
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หลักการ 7–S Model ของ Mckinsey โดยมีแนวทาง ได้แก่  Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) 

System (ระบบ) Skill (ความช านาญ) Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

และส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยมีแนวทาง 

ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้ม

เศรษฐกิจ S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม TTechnology วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา

ดา้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  จากประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน สรุปปัจจัยแต่ละ ด้าน ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 
 

 
 

ส่วนที ่3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติ 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนกล

ยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป้าหมาย

หลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ 
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ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และมี

จ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 
 

2.พันธกจิ (Mission) 

 1. ให้การศึกษา (Educate)  

 2. วิจัย (Research)  

 3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครอืข่าย 

 4. ความเป็นมอือาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร”์ 
 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเนน้พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการในทุกมิติ เพ่ิมผลิตภาพให้กับองค์กร และ

พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยสง่เสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวิทยาลัย สนับสนุนกระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติราชการและเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารชนได้ทราบ 

เป้าหมายน้ีมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับการ ศึกษาของ

วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์และสร้างทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ

ปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้

สามารถผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์น้ีนับเป็นภารกิจส าคัญของวิทยาลัยอีกประการหน่ึง ท าให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่

จะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี คือ 1) ผลตินักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่

วิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือให้

เครอืข่ายซึ่งประกอบไปดว้ย สว่นงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวิทยาลัยในการผลติบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให้บัณฑิตของ

วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โดยมีการด าเนนิโครงการทั้งสิ้น  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่อสารสู่สังคมเพ่ือสร้างการรับรู้และการ

สื่อสารสู่สังคมเพ่ือให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต ของ

วิทยาลัย  รวมถึงการเป็นส่วนหน่ึงของการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยด าเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์  

ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน 

ติดตาม และประเมินผล เพ่ือก ากับและควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   โดยการ

จัดท าแผนฯ เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ า

วิทยาลัย  

 ทั้งน้ีการพัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา

การ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ  การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัย ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(2) แผนการจัดการความรู้ 

(3) แผนปฏิบัติการดา้นการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

(4) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

(5) แผนปฏิบัตกิารดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัตกิารดา้นปรับปรุงภูมทิัศน์และส่ิงแวดล้อม 

(7) แผนพัฒนาบุคลากร 

(8) แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

(9) แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง 

(11) แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย 

(12) แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ 

(13) แผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนความรว่มมือกับต่างประเทศ 



ฉ 

 

(14) แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ 

(15) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(16) แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(17)  แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ 

(18) แผนปฏิบัตกิารดา้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(19) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ มิติประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / กลยุทธ์ 

โครงการเชิง ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน / 

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 10 23 26 28 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่น

อย่างย่ังยืน 

9 14 12 12 

3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอก 

5 6 7 8 

4) สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 6 8 8 8 

รวม 30 51 53 56 

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ ในสว่นที่ 4 และเพ่ิมเตมิในสว่นของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมี

การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน / 

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 10 23 26 28 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่น

อย่างย่ังยืน 

9 14 12 12 

3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอก 

5 6 7 8 

4) สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 6 8 8 8 

รวม 30 51 53 56 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังน้ี 

1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 พร้อมก าหนดแนวทางในการบรหิารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กร  

2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

กิจกรรม 

3. มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กร 

พร้อมทั้งเช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

สูก่ารประเมินผลงาน 

4. สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่ าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผล 

6. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

นอกจากน้ีในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ทบทวน / จัดท าแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนฯ รายช่ือ

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ และบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม ต้ังอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

เว็บไซต์วิทยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดต้ังวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในก ากับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น

อิสระความคลอ่งตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิค

วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ อีกทัง้เรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิด

การพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบรหิารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสร้างความรว่มมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ

ท างานหลังจบการศึกษา  

ช่วงเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงาน

มาประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ท าให้ วิ ทยาลัยฯ

สามารถรับนักศึกษาไดม้ากขึน้ถึง 4,000 คน  

การเผชญิกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศ

ให้กับบัณฑิตเพ่ือน าความรู้ ความสมารถไปปรับใ ช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์    
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.3 โครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

 

 
หวัหน้าส านกังาน 

  

  1.งานบริการการศกึษา 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

1.2 หลักสูตรและการ

สอน 

1.3 ทะเบียนและ

ประมวลผลขอ้มูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวชิาการ 

1.6 คุณวฒุปิริญญาเอก 

  

  

2. งานคลังและพัสด ุ

2.1 การเงิน งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสด ุ

 

  

1.งานบรหิารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ์ 

1.3 วิเทศสัมพนัธ์ 

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนา

งานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพร่

ผลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวชิาการ 

1.4 บริการวชิากร

แก่สังคม 

1.5 U-Ranking 

  

อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วเิคราะหแ์ผนงาน

และงบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการ

นักศึกษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศกึษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศลิปวัฒนธรรม  

  
2. งานบริการ

วชิาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได้ 

สถาบันธุรกิจ

ซัพพลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน(ปีการศกึษา) 

2559 2560 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1 1 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

1 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

1 1 

รวมทั้งสิ้น 5 5 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา(ปีการศกึษา) 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษาคงอยู่ ประจ าภาคเรยีนที่ 1/2560  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ล าดับ สาขาวิชา รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รวม 

1 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์         

 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) 149 243 319 711 

 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 9 24 22 55 

 การจัดการโลจิสติกส์ (โครงการความรว่มมือกับวิทยาลัยเทคโนโนยีอักษรพัทยา) - - 25 25 

 การจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) - - 11 11 

 การจัดการโลจิสติกส์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี) 12 49 101 162 

 การจัดการโลจิสติกส์ (โครงการความรว่มมือกับ สมาคมผู้รับจัดการขนสง่สินค้าระหว่าง

ประเทศ) TIFFA 

- 17 31 48 

 การจัดการโลจิสติกส์ (โครงการความรว่มมือกับบรษิัท ดั๊บเบิล้เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) - 18 - 18 

2 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ       

 แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี 143 267 325 735 

 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลกี 76 69 127 272 

 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลกี (โครงการความรว่มมือกับ บรษิัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด) 

16 8 27 51 

 แขนงการจัดการโซอุ่ปทานธุรกิจอาหารและบริการ 31 33 - 64 

 แขนงการจัดการการขนสง่ 121 126 155 402 
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สรุปรายชื่อนักศึกษาคงอยู่ ประจ าภาคเรยีนที่ 1/2560  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ล าดับ สาขาวิชา รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รวม 

 แขนงการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ - 103 192 295 

3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 14 7 25 

4 ระดับบัณฑิตศกึษา      

 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 47 14 61 

 หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - 6 2 8 

รวม 561 1,024 1,358 2,943 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศกึษา) 

 

จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  
2557 2558 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 170 106 
สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 49 105 
สาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลกี - 85 

ระดับบัณฑิตศกึษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนเชิง

ยุทธศาสตร์ 

10 18 

รวมทั้งสิ้น 229 314 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
 

สาขาวิชา ปีการศกึษา 2557 (ร้อยละ) ปีการศกึษา 2558 (ร้อยละ) 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 95.03 86.17 

สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 91.67 91.92 

สาขาวิชาจัดการธุรกิจค้าปลกี - 98.67 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน (ปีงบประมาณ) 

วิทยาลัยฯ 

2558 2559 2560 2561 

ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

ผลงานวิจัย 8 4 18 8 21 21  - 

รวมทั้งสิ้น 8 4 18 8 21 21  - 

 

1.4.6 ข้อมูลการบรกิารวิชาการ 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ (ปีงบประมาณ) 

2558 2559 2560 2561 

โครงการบริการวิชาการ 16 26 29 48 

รวมทั้งสิ้น 16 26 30 48 
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1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพ

พลายเชน 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(ปีการศกึษา) 

2557 2558 2559 2560 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 27 8 6 5 

รวมทั้งสิ้น 27 8 6 5 
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1.4.8 บุคลากร   

- สายวิชาการ 

ล าดับ สาขาวิชา 

(ปีงบประมาณ) 

2557 2558 2559 2560 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 1 5  5 5 10 
2 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

 แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 5 - 3 - 3 
 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลกี - 5 - 5 - 5 - 5 - 3 1 4 - 2 1 3 
 แขนงการจัดการโซอุ่ปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 
 แขนงการจัดการการขนสง่ - 5 - 5 - 5 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 
 แขนงการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ - - - - - - - - - 3 1 4 - 3 - 3 

3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 1 5 
4 ระดับบัณฑิตศกึษา  

 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- - 5 5 - - 5 5 

- - 5 5 - - 5 5 
5 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน  30 5 35  30 5 35  26 8 34 - 18 7 35 
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- สายสนับสนุนวิชาการ 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

(ปีงบประมาณ) 

2557 2558 2559 2560 

ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม 

หัวหนา้ส านักงาน - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป - - - - - 4 - - 4 - 4 - - 4 - 8 - - 8 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน - - - - - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 

นักวชิาการการศึกษา - - - - - 3 - - 3 - 5 - - 5 - 5 - - 5 

นักวชิาการเงินและบัญชี - - - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการพัสุ - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักประชาสัมพันธ์ - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักประชาสัมพันธ์ - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 

บรรณารักษ์ - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการโสตทัศนศึกษา - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 

บุคลากร - - - - - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 

เจ้าหนา้ที่วิจัย - - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 

พนักงานขับรถ - - - - 1 - - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 

ช่างเทคนคิ - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น - - - - 1 16 2 - 14 2 17 2 - 21 2 24 2 - 28 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์  

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 

ผู้บริหารช้ีแจ้งแนวทางการจัดท าแผนปฏบิัตกิารดา้นตา่งๆ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2561  

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ 

 

น าเสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นตา่งๆ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ 

 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปสูก่ารปฏิบัติ 

แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ม.ิย. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 2560 

ก.ค. 2560 

ก.ค. – ส.ค. 2560 

 

ก.ค-ส.ค. 2560 

ก.ย. 2560 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 เพื่อขอนุมัตติอ่อธกิารบดมีหาวิทยาลัย 

 

ต.ค. 2560 

ก.ย. 2560 
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ส่วนที่ 2  

การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ไดด้ังนี้ 

 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัตงิานไว้หรอืไม ่

 System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอยา่งไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัตงิานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรือไม ่

 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบรหิารเป็นที่ยอมรับและมปีระสิทธิภาพหรือไม่ 

 Shared Value (ค่านยิมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ไดด้ังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยสามารถสรุปประเด็น

ปัจจัยในแตล่ะด้าน ดังน้ี 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ดังต่อไปน้ี 

  

ประเด็น ประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคก์าร SWOT 

1 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

S 

2 มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บรกิารวิชาการ 

S 

3 วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ที่เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และเอกลักษณ์ของวิทลัยฯ อย่างชัดเจน 

S 

4 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานในก ากับบริหาร

ดว้ยงบรายได้ 

S 

5 มีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

S 

6 คณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเครือข่ายความร่วมมือกับ

สมาคมที่เกี่ยวข้องในด้าน  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น สมาคมไทย       

โลจิสติกส์และการผลติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

S 

7 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลติบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

รองรับการเขาสปูระชาคมอาเซียน 

S 

8 คณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเครือข่ายความร่วมมือกับ

สมาคมที่เกี่ยวข้องในด้าน  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น สมาคมไทย       

โลจิสติกส์และการผลติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

S 
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ประเด็น ประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคก์าร SWOT 

9 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลติบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

รองรับการเขาสปูระชาคมอาเซียน 

S 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ดังต่อไปน้ี 

ประเด็น ประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคก์าร SWOT 

10 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวน

น้อย 

w 

11 อาจารย์มจี านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมี

จ านวนน้อย 

w 

12 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการ

เช่ือมโยงข้อมูลภายใน 

w 

13 ความจ ากัดในการใช้พ้ืนที่การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ไม่

เพียงพอ 

w 

14 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวน

น้อย 

w 

15 คณาจารยมีประสบการณการท าวิจัยนอย w 

16 อาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนและภาระงานดานอื่นๆ มาก ท าใหไมมีเวลาท า

วิจัย  

w 

17 การด าเนนิจัดท าโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา  w 

18 ขาดระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  w 

19 สัดสวนของอาจารยประจ าที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการต่ ากวาเกณฑมาตรฐาน  w 

20 ฐานขอมูลแตละงานยังไมถูกเชื่อมโยงเปนระบบเดยีวกันอยางสมบูรณ  w 

21 ยังไมมีการก าหนดคูเปรยีบเทียบ (Benchmarking)  w 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ดังต่อไปน้ี 

ประเด็น ประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคก์าร SWOT 

22 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

“ดา้นโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนสง่ การบรหิารคลังสินค้าและสินค้า

คงคลัง” ท าให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

O 

23 รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน O 
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ประเด็น ประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคก์าร SWOT 

24 สาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาที่สามารถกูยื้มกองทุนเพื่อการศึกษาได้ O 

25 สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับ

ที่ 2 (2556-2560) “การพัฒนาก าลังคนดา้นโลจิสติกส์เข้าสู่ตลาดแรงงาน” 

O 

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศ

ไทย ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิขาที่

เกี่ยวข้อง 

O 

27 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯ  มีจ านวน

นักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 

O 

28 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเอือ้ตอการปฏิบัตงิาน  O 

 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ดังต่อไปน้ี 

 

ประเด็น ประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองคก์าร SWOT 

29 การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 

T 

30 กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบอ่ย T 

31 ความไมม่ั่นคงทางการเมืองและสภาพปัญหาจราจรสง่ผลต่อการเลอืก

สถาบันการศึกษา 

T 

32 ในปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ท าการเปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

เพ่ิมขึ้นหลายแห่ง 

T 

33 สถานการณ์ทางเศรษฐกิทัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด สง่ผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 

T 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน 

 

 
 

จากต าแหน่งยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยใช้กิจกรรมเข้ามามีส่วน

ร่วมท าให้สามารถลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และประเด็นภัยคุกคาม ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในต าแหน่ง 

“ รุกด าเนินการเอง ” ดังต่อไปนี ้

ประเด็นจุดอ่อน ได้แก่ วิทยาลัยได้ส ารวจบุคลากรที่ต้องการศึกษาต่อและขอรับทุนอุดหนุน

การศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ คัดเลอืกบุคลการทางการศึกษาเพ่ือขอรับทุน

ในการศึกษา และวิทยาลัยฯยังส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช้ต่อยอดในการ

ขอต าแหน่งวิชาการ และยังได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดท าวาระสารเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์ได้ส่งบทความ

เพ่ือตพิีมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ 

ประเด็นภัยคุกคาม จากที่สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมาก

ขึ้นมีการแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น วิทยาลัยฯมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้เพื่อรองรับตอ่ความ

ต้องการของนักศึกษามีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้ นและวิทยาลัย

เตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    

 

 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

มหาวทิยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แม่แบบท่ีดขีองความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ท าดี พูดดี แต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี 

รับผิดชอบต่อสังคม ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวชิาท่ีสร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชน์ได้ รวมทัง้มีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทัง้มีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มีประสิทธผิลและมีประสิทธภิาพ รวมทัง้มีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคิดดีและท าดี 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve 

the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on 

Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกจิ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไมก่ลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปดว้ยความคิดสร้างสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง

และชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์”   



19 

 

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสูค่วามส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี ้ 

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเสน้ทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพ่ือน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) สง่เสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) สง่เสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการ

แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเนน้ผลติงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

2) สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เช่ือมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ย่ังยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) สง่เสริมให้มกีารจัดแหลง่เรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) สง่เสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 3 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแกส่ังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา

จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือแปลงไปสูก่ารปฏิบัต ิมีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน (Produce, 

Publish and Publicize Academic Works and Intellectual Property) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เ ช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  (Establish Network 

Relationship and Connection)   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร์ มีดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม เพ่ือสูก่ารเป็นเอตทัคคะที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายในประจ าปี  

2.จ านวนหลักสูตรที่ไดรั้บการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ 
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ของมหาวิทยาลัยที่ไดรั้บการยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 5.ระดับคะแนน

คุณภาพ 

ของบัณฑติ ปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6.ร้อยละ 

ของบัณฑติปรญิญาตรีที่ไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 7.ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับความเช่ือมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการ

ด าเนนิการตามภารกจิของมหาวิทยาลัย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  

มีเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหลง่ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง

การน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแกส่ังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่

ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนน

เฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.คะแนนเฉล่ียผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5.ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสทิธิบัตร สทิธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 7.จ านวนฐานความรู/้องค์ความรู้ 

ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนผู้เย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์

หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์ เ ช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความรว่มมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความ
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ร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของ

ข้อตกลงความรว่มมือกับเครอืข่ายต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics 

Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ไดรั้บรางวัลระดับชาติหรอืนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อย

ละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวน

นักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/

กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 10 24 27 31 

2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

10 17 14 14 

3) สร้างความสัมพันธ ์เช่ือมโยงเครือข่ายและ

ท้องถิ่น 

5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 10 10 10 

รวมทั้งสิ้น 32 57 58 63 
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 
 

3.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครอืข่าย 

4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
 

3.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

ประสิทธผิล 1.1 วทิยาลัย

เอตทัคคะท่ีมีความ

ย่ังยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าปี 

≥4.20 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 1.1.1.1 พัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ 

โครงการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

≥20 ≥60 ≥600 ≥60 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้าง

ผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย โดย QS 

World University 

Ranking 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1.1.3 ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีได้รับการยก

ย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

จ านวน 

≥10 

0.2 0.2 0.2 1.1.3.1 สนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทาง

วชิาการ งานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสนับสนุนการ

ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้าประกวด 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมี

คุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของวทิยาลัย

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ 

≥4.30 ≥4.30 ≥4.51 ≥4.51 1.2.1.1 ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการจัดการเรียน

การสอนสวนสุนันทา 

4.0 (SSRU 4.0) 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

  1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

≥80 ≥88 ≥90 ≥92 1.2.2.1 สนับสนุนการ

ศกึษาวจิัยเพื่อคาดการณ์

การเปลี่ยนแปลง และความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการศกึษาวจิัย

เพื่อหาแนวโน้ม

ตลาดแรงงาน 

ของสาขา 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

    1.2.3 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานตรง

สาขาวชิา 

≥70.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 1.2.3.1 พัฒนากิจกรรม

เชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา

และผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการพัฒนา

นักศึกษาเรียนรู้จาก

ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาน

ประกอบการ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

  1.3 ผู้รับบริการและ

ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมี

ความเชื่อมั่นและ

ไวว้างใจในการ

บริหารจัดการการ

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่น

และไวว้างใจของ

บุคลากร/นักศกึษา/ศิษย์

เก่าต่อการด าเนินการ

ตามภารกิจของ

≥4 ≥4 ≥4 ≥4 1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหาร

จัดการ และพัฒนาคุณภาพ

การใหบ้ริการท่ีตอบสนอง

ความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน  

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

          โครงการคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

ด าเนินการตามพันธ

กิจ 

มหาวทิยาลัย 

ประสิทธภิา

พ 

1.4 วทิยาลัยมีการบูร

ณาการการจัดการ

เรียนสอนท่ีสง่เสริม

และสนับสนุนการ

สร้างคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

สอดคล้องตามอัต

ลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

1.4.1 ร้อยละของ

กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ี

บูรณาการกับพันธ

กิจการเรียนการสอน 

การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุ

บ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

≥30 ≥70 ≥70 ≥70 1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรม

นอกหลักสูตรใหส้อดคล้อง

กับพันธกิจการเรียนการ

สอน การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม

นอกหลักสูตร 

คณบดี 

1.4.1.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

มุ่งใหบั้ณฑิตเป็นเจ้าของ

สถานประกอบการ หรือ

เจ้าของธุรกิจ 

โครงการสร้างและบ่ม

เพาะนักศึกษาให ้

“ออกตัว” (Start-up) 

เป็นเจ้าของกิจการ  

คณบดี 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ 

หรือพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหเ้ป็นไปตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ 

โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ/หัวหน้า

สาขาวชิา 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

1.4.2.2 สร้างเครือข่าย

สถานท่ีฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ/สหกิจศึกษา และ

ผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการความร่วมมือ

ฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ/สหกิจศึกษา 

และผู้ใช้บัณฑิต 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.4.3 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ีมี

เว็บไซต์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

≥80 ≥100 ≥100 ≥100 1.4.3.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนใหอ้าจารย์ประจ า

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการจัดท าเว็บไซต์

เพื่อการจัดการเรียน

การสอน 

คณบดี 

1.5 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.5.1 ร้อยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ีผ่าน

ตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยได้คะแนนไม่

ต่ ากว่าระดับ 3.01 

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 1.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรโดยใช้

กระบวนการพิชญพิจารณ ์

(Peer review) จาก

เครือข่ายท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

โครงการพัฒนา

สาขาวชิาสู่เอตทัคคะ 

(A) 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจของนักศึกษาท่ี

มีตอ่หลักสูตรทุก

4.01 4.31 4.31 4.31 1.5.2.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของนักศึกษา 

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

หลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้

วธิ ีLink, Share, Learn 

        1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวทิยาลัย

ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

การพัฒนา

องค์การ 

1.6 บุคลากรทุก

ระดับมี

ความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ  

มีทักษะ ความรู้ 

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

1.6.1 ร้อยละของ

บุคลากรสายวชิาการท่ี

ได้รับการเพิ่มพูน

ศักยภาพทางวชิาการใน

สาขาวชิาของตนเอง 

≥70 ≥85 ≥85 ≥85 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายวชิาการให้

สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความต้องการ 

ในแต่ละสาขา 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสายวชิาการ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

1.6.2 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวชิาการ 

≥25 ≥25 ≥25 ≥25 1.6.2.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหบุ้คลากรศกึษา

ต่อและเพิ่มต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

โครงการเพิ่มต าแหนง่

ทางวชิาการ (A) 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

1.6.3 ร้อยละของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการท่ีได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 

≥70 ≥95 ≥95 ≥95 1.6.3.1 พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาความ

พร้อมของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

ในการเข้าสู่ต าแหนง่ท่ี

สูงข้ึน (A) 

หัวหนา้ส านักงาน 
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 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

1.6.4 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

≥30  ≥30 ≥30 ≥30 โครงการศกึษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

  

1.6.5 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสง่เสรมิ

คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัย  

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.6.4.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหบุ้คลากรปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณและ

ระเบียบข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสรมิการ

ปฏิบัติตนใหเ้ป็นไป

ตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

1.6.6 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวทิยาลัย  

≥60 ≥25 ≥25 ≥25 1.6.5.1 พัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

หัวหนา้ส านักงาน 

1.7 บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีดแีละอยู่ใน 

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ

ต่อการท างาน 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กร

สุขภาวะ 

≥60 ≥77 ≥77 ≥77 1.7.1.1 เสริมสร้างให้

มหาวทิยาลัยเป็นองค์กรสุข

ภาวะ  

โครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดขีอง

บุคลากร (เอกลักษณ์) 

หัวหนา้ส านักงาน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

1.8 วทิยาลัยมีการ

บริหารงานท่ี

สอดคล้อง 

ตามหลักธรรมภิบาล 

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่น

ของบุคลากรต่อระบบ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลของ

มหาวทิยาลัย 

≥4.00 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและ

กลไกการก ากับองค์กรท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก ากับ

องค์การท่ีดี 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1.8.2 ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงท่ี

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบ

กับประเด็นความเสี่ยง

ท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึนต่อปี 

100 100 100 100 1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการตามพันธกิจหลัก

ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

โครงการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

  1.9 วทิยาลัยมี

อาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการ

1.9.1 ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรท่ีมี

ต่ออาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

≥4.00 ≥4.40 ≥4.40 ≥4.40 1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศให้

เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้

และการบริหารงาน 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 ค่าเป้าหมาย  

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล  ป ี

2560  

 ป ี

2561  

 ป ี

2562  

 ป ี

2563  

ด าเนินการตามพันธ

กิจได้อย่าง 

ครบถ้วน 

มหาวทิยาลัย 1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุง

อาคาร ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ และภูมิทัศน์

ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้

พร้อมส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนและภารกิจ

อ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพและภูมิทัศนท่ี์

เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

คณบดี 

1.10 วทิยาลัย

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

1.10.1 ร้อยละเฉลี่ยของ

งบรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ด้านการ

บริการวชิาการและวจิัย

ต่ออาจารย์ประจ า 

≥20.00 25,000 25,000 25,000 1.10.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดหารายได้

ของหนว่ยงานต่างๆ อย่าง

เป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการ

วชิาการ 

โครงการสถาบันวิจัย 

คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินอย่างย่ังยืน 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

 ปี 2560   ป ี2561   ป ี2562   ป ี2563  ป ี2561 

ประสิทธผิล 2.1 ผลงานวิชาการ 

วิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับ

การตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษา

ท่ีก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของ

บทความวจิัยท่ีได้รับการ

อ้างอิง (Citation) ใน

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

≥10 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 2.1.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยใหไ้ด้รับการ

ตีพิมพเ์ผยแพร ่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการส่งเสรมิ

การตีพิมพ์

เผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ า

และนักวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ  (A) 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 

  2.1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนักศึกษาและ 

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาโท ท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 2.1.2.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการส่งเสรมิ

การตีพิมพ์

เผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จ

การศกึษาใน

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

 ปี 2560   ป ี2561   ป ี2562   ป ี2563  ป ี2561 

  2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ย

ผลงานของนักศึกษาและ 

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ใหไ้ด้รับการตีพิมพ์

เผยแพร ่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ระดับชาติและ

นานาชาติ  

  2.2 ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับ

การน า 

ไปใช้ประโยชน ์

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์ตอ่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

จ านวน

ผลงาน 

5 

60 60 60 60 2.2.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับ

การน าไปใช้

ประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม ชุมชน 

โครงการ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จาก

การวจิัยเพื่อการ

พัฒนา 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 

  2.3 ผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้มี

การจด 

อนุสิทธบัิตร 

สิทธบัิตรหรือ

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ได้มี

การจดอนุสิทธบัิตร 

สิทธบัิตรหรือทรัพย์สนิ

ทางปัญญา  

          2.3.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับ

การจดอนุสิทธบัิตร 

สิทธบัิตรหรือ

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

โครงการจด

ลิขสิทธิ์และ

สิทธบัิตร  

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 

   - กลุ่มสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และ

- 1 1 1 1 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

 ปี 2560   ป ี2561   ป ี2562   ป ี2563  ป ี2561 

สังคมศาสตร์  

คุณภาพ

บริการ 

2.4 วทิยาลัยเป็น

ศูนย์กลางแหง่การ

เรียนรู ้ 

และบริการวชิาการ

แก่สังคม 

2.4.1 จ านวน

ฐานความรู้/องค์ความรู้

ท่ีเพิ่มข้ึนในแหลง่เรียนรู้

บริการวชิาการ  

1 1 1 1 1 2.4.1.1 พัฒนา

กิจกรรมเชื่อมโยง

ระหว่างนักศึกษา

และผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู ้(A) 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 

2.4.2 ร้อยละเฉลี่ยของ

นักศึกษาและบุคลากรท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมเห็น

ความส าคัญของ

ศลิปะวัฒนธรรมไทย

และขนมธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม 

- 85 85 85 85 2.4.2.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการให้

ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย โดย

การบริการวชิาการ

แก่สังคม 

โครงการส่งเสรมิ

และสนับสนุน

การให้

ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศีกษา 

2.4.3 ร้อยละของงาน

บริการวชิาการท่ี

ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก  

หรือผู้น าชุมชนเทียบกับ

งานบริการวชิาการ

ท้ังหมด 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 2.4.3.1 ส่งเสริมการ

ใหบ้ริการวชิาการ 

โดยเน้นการสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน ภายใต้ความ

ร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้น าชุมชน 

โครงการบริการ

วชิาการเพื่อการ

สร้างความ

เข้มแข็งใหก้ับ

ชุมชน 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

 ปี 2560   ป ี2561   ป ี2562   ป ี2563  ป ี2561 

  2.5 วทิยาลัยมี

งานวิจัยท่ีตอบสนอง

ต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย           

2.5.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดหา

แหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัยเครือข่าย 

โครงการจัดหา

แหล่งทุนงานวิจัย 

โดยอาศัย

เครือข่าย 

รองคณบดี

ฝา่ยวจิัย 

 - กลุ่มสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

≥25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2.5.2 ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมือ

กับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคบริการ

ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติตอ่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 

ประสิทธภิา

พ 

2.6 งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ มี

คุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ 

2.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

วจิัย หรืองานสร้างสรรค์

ท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ี

5 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการ

ด าเนินงานด้านการ

วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

โครงการ

ยกระดับคุณภาพ

งานวิจัย 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้ก ากับดูแล 

 ปี 2560   ป ี2561   ป ี2562   ป ี2563  ป ี2561 

และนานาชาติตาม

เกณฑ์คุณภาพ 

ยอมรับ มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับ 

2.7 วารสารวชิาการ

ท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จ านวนวารสารท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวชิาการให้

ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน  

โครงการ

ยกระดับคุณภาพ

วารสารวชิาการ 

2.8 วทิยาลัยมี

กระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้สอดรับ

กับความต้องการ

ของสังคม 

2.8.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ

การใหบ้ริการวชิาการแก่

สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาท่ี

ก าหนด 

- 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบ

การบริการวชิาการท่ี

สอดคล้องกับความ

ต้องการ และเป็น

ประโยชน์ตอ่สังคม 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วชิาการ 

รองคณบดี

ฝ่ายวจิัย 

การพัฒนา

องค์การ 

2.9 บุคลากรมี

ศักยภาพในการริเริม่

สร้างสรรค์งานวิจัย 

นวัตกรรม และการ

บริการวชิาการอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2.9.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย  

≥80 ≥80 ≥90 ≥90 ≥90 2.9.1.1 พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรใหม้ี

ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์งานวิจัย

และนวัตกรรมอย่าง

มีประสิทธภิาพ 

โครงการ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

ของนักวิจัย 



40 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ก ากับ

ดูแล ปี 2560 
ป ี

2561 

ป ี

2562 

ปี 

2563 

ป ี

2564 

ประสิทธิผ

ล 

3.1 เครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

และเกิด

ความสัมพันธท์ี่ดี

กับมหาวิทยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยที่มีผลผลิตที่

เป็นประโยชน์ 

ตอ่มหาวิทยาลัย 

≥20 100 100 100 100 3.1.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดี

ให้กับเครอืขา่ย 

โครงการเปิดโอกาส

การมีส่วนร่วมของ

เครอืขา่ยในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศีกษา 

3.1.2 จ านวนเครือข่าย

ที่มีสว่นร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

≥1 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 3.1.2.1 สนับสนุนการ

ให้เครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิต

บัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครอืขา่ย 

คณบด ี

คุณภาพ

บรกิาร 

3.2 วิทยาลัยมี

เครอืขา่ยความ

ร่วมมือในประเทศที่

3.2.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยความร่วมมอื

ในประเทศทีม่ีการ

- ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 3.2.1.1 ขยาย

เครอืขา่ยความ

ร่วมมือ

โครงการขยาย

เครอืขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ (A) 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ก ากับ

ดูแล ปี 2560 
ป ี

2561 

ป ี

2562 

ปี 

2563 

ป ี

2564 

หลากหลาย ด าเนนิการอย่าง

ตอ่เนื่อง 

ภายในประเทศ 

3.2.1.2 สนับสนุนการ

ด าเนนิกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลง 

ความร่วมมอืของ

เครอืขา่ย 

โครงการจัดกิจกรรม

ตามข้อตกลงความ

ร่วมมือ 

ของเครือข่าย 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

3.3 ความส าเร็จ

ตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของ

เครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

3.3.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

ขอ้ตกลงความร่วมมือ

กับเครือข่าย

ตา่งประเทศ  

≥20 ≥50 ≥60 ≥60 ≥70 3.3.1.1 สง่เสริมและ

ขยายความร่วมมือกับ

พันธมิตรทางวิชาการ

ในต่างประเทศ 

โครงการขยาย

เครอืขา่ยความร่วมมอื

กับตา่งประเทศ (A) 

ประธาน

หลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต 

โครงการสง่เสริม

พันธมิตรทางวิชาการ

แห่งอาเซียน (ASEAN 

Academic Alliance: 

AAA) 

ประธาน

หลักสูตร

ดุษฎีบัณฑิต 

ประสิทธิภ

าพ 

3.4 วิทยาลัยมี

กระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหา

ความร่วมมอืกับ

3.4.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความ

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบ

และกลไกการ

แสวงหา และบริหาร

เครอืขา่ย 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ย 

คณบด ี
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ก ากับ

ดูแล ปี 2560 
ป ี

2561 

ป ี

2562 

ปี 

2563 

ป ี

2564 

เครอืขา่ย ร่วมมือกบัเครือข่าย 

การ

พัฒนา

องค์การ 

3.5 วิทยาลัยมี

ฐานขอ้มูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

3.5.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครือข่าย 

5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือ

ปรับปรุงฐานขอ้มูล ที่

เอือ้ตอ่การสร้าง

ความสัมพันธก์ับ

เครอืขา่ย 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ย 

คณบด ี
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ป ี

2560 
ปี 2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 
ปี 2564 

ประสิทธผิล 4.1 วทิยาลัยเป็นท่ี

รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

100 100 100 100 100 4.1.1.1 สนับสนุนการ

สร้างผลงานตามแนว

ทางการ 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย

ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) (A) 

คณบดี 

4.1.2 ร้อยละของ

งานวิจัย บทความ

วชิาการ งานสร้างสรรค์ 

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยท่ีได้รับ

รางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติตอ่จ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

 -  ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 4.1.2.1 ส่งเสริมใหม้ีการ

แข่งขันทางวชิาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการประกวด

ผลงานวิชาการในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ  

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ป ี

2560 
ปี 2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 
ปี 2564 

4.1.3 ร้อยละของ

วทิยานิพนธ์ หรืองาน

วชิาการของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

 -  ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 4.1.3.1 สนับสนุนการ

น าเสนอผลงานทาง

วชิาการ  

หรือการไปบรรยาย

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คณบดี 

4.2 ความมีชื่อเสียง

ของมหาวทิยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย 

≥60 ≥80 ≥80 ≥80. ≥80 4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธแ์ละการ

บริการใหต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมายท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการ

ประชาสัมพันธเ์ชิงรกุ 

(A) 

คณบดี 

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศึกษา

ชาวต่างชาติเขา้

ศกึษาต่อในสาขาวชิา 

4.3.1 จ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

1 2 2 2 2 4.3.1.1 สนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนจ านวน

นักศึกษาชาวต่างชาติ 

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษานานาชาติ 

คณบดี 

ประสิทธภิา

พ 

4.4 ระบบบริหาร

จัดการภายในท่ี

สามารถตอบสนอง

ต่อความเป็น

นานาชาติ 

4.4.1 จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ 

1 1 1 1 1 4.4.1.1 ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน

ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมีประสิทธภิาพ 

โครงการจัดจ้าง

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยชาวต่างชาติ 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล ป ี

2560 
ปี 2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 
ปี 2564 

การพัฒนา

องค์การ 

4.5 ระบบสนับสนุน

การศกึษา/การ

จัดการเรียนการสอน

ได้มาตรฐาน 

4.5.1 จ านวน

หอ้งปฏิบัติการท่ีได้รับ

รองมาตรฐาน 

 -  1 1 1 1 4.5.1.1 จัดหาสิ่ง

สนับสนุนการศกึษาใหไ้ด้

มาตรฐาน 

โครงการพัฒนา

หอ้งปฏิบัติการสู่

มาตรฐาน 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

4.6 วทิยาลัยมีการใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ  

ของ Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

4.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

   5  5 5 5 5 4.6.1.1 สนับสนุนใหม้ี

การใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือ 

ต่างๆ ของ Social Media  

โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธส์ื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) 

คณบดี 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งย่ังยืน 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประสิท

ธผิล 

1.1 วทิยาลัย

เอตทัคคะท่ีมี

ความย่ังยืน 

และได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติ

และ

นานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ย

การประกันคุณภาพ

ภายในประจ าปี 

3.00 3.38 3.98 ≥4.25 1.1.1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กร

ด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการประกัน

คุณภาพ

การศกึษา 

700,000                   700,000                      รอง

คณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละ

ความส าเร็จของการ

ด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 

- 80.00 16.67 ≥60.00 1.1.2.1 สนับสนุนการ

สร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการจัด

อันดับ

มหาวทิยาลัย 

โดย QS World 

University 

Ranking 

50,000                     50,000                        รอง

คณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ 

1.1.3 ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีได้รับการ

4.00 - (จ านวน)

15 

0.2 1.1.3.1 สนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงาน

โครงการ

สนับสนุนการ

300,000  300,000 รอง

คณบดี



47 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ยกยอ่งหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ์ 

ทางวชิาการ งานวจิัย 

และงานสร้างสรรค์

เข้าประกวดใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

ฝ่าย

วชิาการ 

คุณภา

พ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมี

คุณภาพ

ตามอัต

ลักษณ์ของ

วทิยาลัยเป็น

ท่ียอมรับของ

ผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ 

4.31 4.23 4.39 ≥4.30 1.2.1.1 ส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน

ด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัยอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการจัดการ

เรียนการสอน

สวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0) 

19,231,90

0             

5,695,100           24,927,000                  รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

  1.2.2 ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ี

ได้งานท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

92.25 60.63 91.79 ≥88.00 1.2.2.1 สนับสนุนการ

ศกึษาวจิัยเพื่อ

คาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลง และ

ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

ในแต่ละสาขาอย่าง

โครงการ

ศกึษาวจิัยเพื่อหา

แนวโน้ม

ตลาดแรงงาน 

ของสาขา 

100,000                   100,000                       รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ต่อเนื่อง 

    1.2.3 ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ี

ได้งานตรงสาขาวชิา 

67.59 66.93 81.30 ≥75.00 1.2.3.1 พัฒนา

กิจกรรมเชื่อมโยง

ระหว่างนักศึกษาและ

ผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการพัฒนา

นักศึกษาเรียนรู้

จากผู้ใช้บัณฑิต

หรือสถาน

ประกอบการ 

50,000                     50,000                        รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

  1.3 

ผู้รับบริการ

และผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียมี

ความเชื่อมั่น

และไวว้างใจ

ในการบริหาร

จัดการการ

ด าเนินการ

ตามพันธกิจ 

1.3.1 ระดับความ

เชื่อมั่นและไวว้างใจ

ของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อ

การด าเนินการตาม

ภารกิจของ

มหาวทิยาลัย 

- 4.88 4.38 ≥4.00 1.3.1.1 ปรับปรุงการ

บริหารจัดการ และ

พัฒนาคุณภาพการ

ใหบ้ริการท่ีตอบสนอง

ความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

โครงการจัดการ

ข้อร้องเรียน  

30,000                   30,000                      รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

    โครงการ

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงาน 

30,000                     30,000                        รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประสิท

ธภิาพ 

1.4 วทิยาลัย

มีการบูรณา

การการ

จัดการเรียน

สอนท่ี

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

สร้าง

คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 

สอดคล้อง

ตามอัต

ลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

1.4.1 ร้อยละของ

กิจกรรมนอก

หลักสูตรท่ีบูรณา

การกับพันธกิจการ

เรียนการสอน การ

วจิัย การบริการ

วชิาการ และการ

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

- - 57.14 ≥70.00 1.4.1.1 บูรณาการ

กจิกรรมนอกหลักสูตร

ใหส้อดคล้องกับพันธ

กิจการเรียนการสอน 

การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุ

บ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการจัด

กิจกรรมนอก

หลักสูตร 

100,000                   100,000                       คณบดี 

1.4.1.2 ส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนการ

สอน มุ่งใหบั้ณฑิตเป็น

เจ้าของสถาน

ประกอบการ หรือ

เจ้าของธุรกิจ 

โครงการสร้าง

และบ่มเพาะ

นักศึกษาให ้

“ออกตัว” 

(Start-up) เป็น

เจ้าของกิจการ  

200,000                   200,000                      คณบดี 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการส่งเสรมิ 

หรือพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษา 

4.18 4.12 4.25 ≥4.25 1.4.2.1 ส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษาให้

เป็นไปตาม 

อัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

โครงการพัฒนา

นักศึกษาตามอัต

ลักษณ์สวนสุนัน

ทา 

3,000,000               500,000              3,500,000                    รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ/

หัวหนา้

สาขาวชิา 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

และมีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

1.4.2.2 สร้างเครือข่าย

สถานท่ีฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/

สหกิจศกึษา และผู้ใช้

บัณฑิต 

โครงการความ

ร่วมมือฝึก

ประสบการณ์

วชิาชีพ/สหกิจ

ศกึษา และผู้ใช้

บัณฑิต 

300,000                   300,000                      รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

1.4.3 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ีมี

เว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

 -  100.00 100 ≥100.00 1.4.3.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนใหอ้าจารย์

ประจ าปรับปรุงและ

พัฒนาเว็บไซต์ท่ีเอ้ือ

ต่อการจัดการเรียน

การสอนอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการจัดท า

เว็บไซต์เพื่อการ

จดัการเรียนการ

สอน 

150,000                   150,000                       คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1.5 หลักสูตร

มีมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับ

ท้ังใน

ระดับชาติ

และ

นานาชาติ 

1.5.1 ร้อยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ี

ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไม่ต่ า

กว่าระดับ 3.01 

- 42.86 100 ≥90.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการปรับปรุง

หรือพัฒนาหลักสูตร

โดยใช้กระบวนการ

พิชญพิจารณ ์(Peer 

review) จากเครือข่าย

ท้ังในระดับชาติ และ

นานาชาติ 

โครงการพัฒนา

สาขาวชิาสู่

เอตทัคคะ (A) 

200,000                   200,000                      รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาท่ีมีตอ่

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของ

มหาวทิยาลัย 

- - 4.25 4.31 1.5.2.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ

โดยใช้วิธี Link, Share, 

Learn 

โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของ

นักศึกษา เพื่อ

น าไปสู่การ

ปฏิบัต ิ

200,000                   200,000                      คณบดี 

   1.5.2.2 พัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

 

100,000                   100,000                       รอง

คณบดี

ฝา่ย

วชิาการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

การ

พัฒนา

องค์กา

ร 

1.6 บุคลากร

ทุกระดับมี

ความก้าวหน้

าในสาย

อาชีพ  

มีทักษะ 

ความรู้ 

คุณธรรมและ

จริยธรรมใน

การ

ปฏิบัติงาน 

1.6.1 ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วชิาการท่ีได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทาง

วชิาการในสาขาวชิา

ของตนเอง 

- - 100 ≥85.00 1.6.1.1 พัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

สายวชิาการให้

สอดคล้องกับความ

จ าเป็นและความ

ต้องการ 

ในแต่ละสาขา 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสาย

วชิาการ 

450,000                   450,000                      รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

1.6.2 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ี

ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

- - 5.66 ≥25.00 1.6.2.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหบุ้คลากร

ศกึษาต่อและเพิ่ม

ต าแหนง่ทางวชิาการ 

โครงการเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ (A) 

200,000                   200,000                      รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

1.6.3 ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ า

สายงาน 

- - 100 ≥95.00 1.6.3.1 พัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ

ใหส้ามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมืออาชีพ 

โครงการพัฒนา

ความพร้อมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการในการ

เข้าสู่ต าแหนง่ท่ี

สูงข้ึน (A) 

400,000                   400,000                      หัวหนา้

ส านักงาน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1.6.4 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

- - 20.75 ≥30.00 โครงการศกึษา

ต่อในระดับท่ี

สูงข้ึน 

300,000                   300,000                        

1.6.5 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสง่เสรมิ

คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ

ของมหาวทิยาลัย  

- - 92.11 ≥80.00 1.6.4.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนใหบุ้คลากร

ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและ

ระเบียบข้อบังคับใน

การปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสรมิ

การปฏิบัติตนให้

เป็นไปตาม

จรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

50,000                     50,000                        รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

1.6.6 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย  

 -   -  17.46 ≥25.00 1.6.5.1 พัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

200,000                   200,000                      หัวหนา้

ส านักงาน 

1.7 บุคลากร

มีคุณภาพ

ชีวิตการ

ท างานท่ีดี

และอยู่ใน 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ย

ของความส าเร็จตาม

แนวทางการพัฒนาสู่

องค์กรสุขภาวะ 

 -   -  71.23  ≥77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างให้

มหาวทิยาลัยเป็น

องค์กรสุขภาวะ  

โครงการ

เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ของบุคลากร 

(เอกลักษณ์) 

150,000  150,000 หัวหนา้

ส านักงาน 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

สภาพแวดล้อ

มท่ีเอ้ือต่อ

การท างาน 

1.8 วทิยาลัย

มีการ

บริหารงานท่ี

สอดคล้อง 

ตาม

หลักธรรมภิ

บาล 

1.8.1 ระดับความ

เชื่อมั่นของบุคลากร

ต่อระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรร

มาภิบาลของ

มหาวทิยาลัย 

4.67   -  4.57  ≥4.51 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบ

และกลไกการก ากับ

องค์กรท่ีดตีามหลัก

ธรรมาภิบาล 

โครงการก ากับ

องค์การท่ีดี 

100,000  100,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ 

1.8.2 ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงท่ี

ได้รับการควบคุม

และลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยง

ท้ังหมดท่ีก าหนดข้ึน

 -   -  100 100 1.8.2.1 ส่งเสริมการ

จัดการความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน

เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการตามพันธ

กิจหลักใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 

โครงการบริหาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

50,000  50,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และ

ประกัน

คุณภาพ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ต่อปี 

  1.9 วทิยาลัย

มีอาคาร

สถานท่ี และ

สิ่งอ านวย

ความสะดวก

ท่ีรองรับการ

ด าเนินการ

ตามพันธกิจ

ได้อย่าง 

ครบถ้วน 

1.9.1 ความพึงพอใจ

ของนักศึกษา/

บุคลากรท่ีมีตอ่

อาคารสถานท่ีและ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

 -   -  4.50 ≥4.40 1.9.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้

เอ้ืออ านวยต่อการ

เรียนรู้และการ

บริหารงาน 

โครงการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

200,000  200,000 คณบดี 

1.9.1.2 พัฒนาและ

ปรับปรุงอาคาร 

หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ และ

ภูมิทัศนท่ี์เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมใหพ้ร้อม

ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนและ

ภารกิจอ่ืนๆ 

โครงการ

ปรับปรุง

กายภาพและภูมิ

ทัศนท่ี์เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

4,168,000 - 4,168,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล 
ป ี

2558 

ป ี 

2559 

ป ี2560 

11 เดือน)  ป ี2561  ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

1.10 วทิยาลัย

สามารถ

บริหาร

จัดการ

ทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อ

ใช้ในการ

ปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

1.10.1 ร้อยละเฉลี่ย

ของงบรายได้จาก

โครงการจัดหา

รายได้ด้านการ

บริการวชิาการและ

วจิัยต่ออาจารย์

ประจ า 

100  -  8.04  25,000 1.10.1.1 ส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดหา

รายได้ของหนว่ยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวชิาการ

โครงการ

สถาบันวิจัย 

- 500,000 500,000 คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินอย่างย่ังยืน 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประสิท

ธผิล 

2.1 ผลงาน

วชิาการ วจิัย

และงาน

สร้างสรรค์ 

ได้รับการ

ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาติตาม

เกณฑ์

มาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ี

ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของ

บทความวจิัยท่ีได้รับ

การอ้างอิง (Citation) 

ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

- - - ≥30.00 2.1.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัย 

หรืองาน

สร้างสรรค์ของ

อาจารย์ประจ า

และนักวิจัยให้

ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร ่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการ

ส่งเสริมการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ า

และนักวิจัยใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ  (A) 

 200,000 200,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 

  2.1.2 ระดับคะแนน

เฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและ 

ผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาโท ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือ

- - - ≥3.00 2.1.2.1 ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัย 

หรืองาน

สร้างสรรค์ของ

นักศึกษาและ

โครงการ

ส่งเสริมการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จ

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

ผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ใหไ้ด้รับการตีพิมพ์

เผยแพร ่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

การศกึษาใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ  

  2.1.3 ระดับคะแนน

เฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและ 

ผู้ส าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาเอกที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

- - - ≥3.00   

  2.2 ผลงานวิจัย

หรืองาน

สร้างสรรค์

ได้รับการน า 

ไปใช้ประโยชน ์

2.2.1 ร้อยละ

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์ตอ่

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

12 15 22 60 2.2.1.1 ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัย 

หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับ

การน าไปใช้

ประโยชน์ในการ

พัฒนาสังคม 

โครงการ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จาก

การวจิัยเพื่อ

การพัฒนา 

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ชุมชน 

  2.3 

ผลงานวิจัย

หรืองาน

สร้างสรรค์ได้มี

การจด 

อนุสิทธบัิตร 

สิทธบัิตรหรือ

ทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

2.3.1 จ านวน

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ได้มีการ

จดอนุสิทธบัิตร 

สิทธบัิตรหรือ

ทรัพย์สนิทางปัญญา  

     2.3.1.1 ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัย 

หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับ

การจดอนุ

สิทธบัิตร สิทธบัิตร

หรือทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

โครงการจด

ลิขสิทธิ์และ

สิทธบัิตร  

 30,000 30,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 

   - กลุ่มสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

- - - 1    

คุณภา

พ

บริการ 

2.4 วทิยาลัย

เป็นศูนย์กลาง

แหง่การเรียนรู ้ 

และบริการ

วชิาการแก่

สังคม 

2.4.1 จ านวน

ฐานความรู้/องค์

ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนใน

แหล่งเรียนรู้บริการ

วชิาการ  

1 1 1 1 2.4.1.1 พัฒนา

กิจกรรมเชื่อมโยง

ระหว่างนักศึกษา

และผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการเพิ่ม

จ านวนองค์

ความรู้ในแหล่ง

เรียนรู ้(A) 

 50,000 50,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 

2.4.2 ร้อยละเฉลี่ย

ของนักศึกษาและ

บุคลากรท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมเห็น

   85 2.4.2.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

ใหค้วามส าคัญกับ

เอกลักษณ์ของ

โครงการ

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

ใหค้วามส าคัญ

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

กิจการ
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ความส าคัญของ

ศลิปะวัฒนธรรมไทย

และขนมธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม 

มหาวทิยาลัย โดย

การบริการวชิาการ

แก่สังคม 

กับเอกลักษณ์ นักศีกษา 

2.4.3 ร้อยละของ

งานบริการวชิาการท่ี

ด าเนินการภายใต้

ความร่วมมือกับ

หนว่ยงานภายนอก  

หรือผู้น าชุมชนเทียบ

กับงานบริการ

วชิาการท้ังหมด 

- - 10.00 

 

≥10.00 2.4.3.1 ส่งเสริม

การใหบ้ริการ

วชิาการ โดยเน้น

การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ภายใต้ความ

ร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น และผู้น า

ชุมชน 

โครงการ

บริการวชิาการ

เพื่อการสร้าง

ความเข้มแข็ง

ใหก้ับชุมชน 

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 

  2.5 วทิยาลัยมี

งานวิจัยท่ี

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

   

  

2.5.1.1 ส่งเสรมิ

และสนับสนุนการ

จัดหาแหล่งทุน

งานวิจัย โดยอาศัย

เครือข่าย 

โครงการจัดหา

แหล่งทุน

งานวิจัย โดย

อาศัยเครือข่าย 

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

 - กลุ่มสาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

54,275.39 146,528 93,899.50 

 

100,000    

2.5.2 ร้อยละของ

ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้

ร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาค

บริการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ

ต่อผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

  14.29 

 

≥20.00    

ประสิท

ธภิาพ 

2.6 งานวิจัย

หรืองาน

สร้างสรรค์ มี

คุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และ

2.6.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนินงาน

วจิัย หรืองาน

- - - 5 2.6.1.1 พัฒนา

ระบบ/กลไกในการ

ด าเนินงานด้านการ

วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

โครงการ

ยกระดับ

คุณภาพ

งานวิจัย 

 100,0000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติตาม

เกณฑ์คุณภาพ 

สร้างสรรค์ท่ีได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับ 

2.7 

วารสารวชิากา

รท่ีได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จ านวนวารสาร

ท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

   1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวชิาการให้

ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน  

โครงการ

ยกระดับ

คุณภาพ

วารสารวชิากา

ร 

 300,000 300,000 

 

2.8 วทิยาลัยมี

กระบวนการ

บริการวชิาการ 

ท่ีได้สอดรับกับ

ความต้องการ

ของสังคม 

2.8.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบการ

ใหบ้ริการวชิาการแก่

สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษา

ท่ีก าหนด 

   5 2.8.1.1 พัฒนา

ระบบการบริการ

วชิาการท่ี

สอดคล้องกับ

ความต้องการ และ

เป็นประโยชน์ตอ่

สังคม 

โครงการ

พัฒนาระบบ

การบริการ

วชิาการ 

 200,000 200,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวจิัย 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่า

เป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

การ

พัฒนา

องค์กา

ร 

2.9 บุคลากรมี

ศักยภาพใน

การริเริ่ม

สร้างสรรค์

งานวิจัย 

นวัตกรรม และ

การบริการ

วชิาการอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

2.9.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยท่ีมี

ผลงานวิจัย  

81.82 92.63 82.69 ≥80.00 2.9.1.1 พัฒนา

ศักยภาพของ

บุคลากรใหม้ี

ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์งานวิจัย

และนวัตกรรม

อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการ

ยกระดับขีด

ความสามารถ

ของนักวิจัย 

 200,000 200,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 
ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 
รวม 

ประสิทธิ

ผล 

3.1 เครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาและเกิด

ความสัมพันธท่ี์

ดีกับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของ

เครือข่ายท่ีมี

ผลผลิตท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ต่อมหาวทิยาลัย 

 -    80.00       60.00  100 3.1.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธท่ี์ดี

ใหก้ับเครือข่าย 

โครงการเปิด

โอกาสการมีสว่น

ร่วมของเครือข่าย

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย   

150,000 150,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

กิจการ

นักศีกษา 

3.1.2 จ านวน

เครือข่ายท่ีมีสว่น

ร่วมในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 -  4.00        3.00  ≥5.00 3.1.2.1 สนับสนุน

การใหเ้ครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวทิยาลัย

ตามภารกิจ (การ

ผลิตบัณฑิต การ

วจิัย บริการวชิาการ 

และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม) 

โครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครือข่าย 

  

50,000 50,000 คณบดี 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 วทิยาลัยมี

เครือข่ายความ

ร่วมมือใน

ประเทศท่ี

3.2.1 ร้อยละของ

เครือข่ายความ

ร่วมมือใน

ประเทศท่ีมีการ

- - - ≥40.00 3.2.1.1 ขยาย

เครือข่ายความ

ร่วมมือ

ภายในประเทศ 

โครงการขยาย

เครือข่ายความ

ร่วมมือ

ภายในประเทศ (A)   

300,000 300,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 
ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 
รวม 

หลากหลาย ด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 

3.2.1.2 สนับสนุน

การด าเนินกิจกรรม

ตามข้อตกลง 

ความร่วมมือของ

เครือข่าย 

โครงการจัด

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือ 

ของเครือข่าย   

200,000 200,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

3.3 

ความส าเร็จ

ตามข้อตกลง

ความร่วมมือ

ของเครือข่าย

ต่างประเทศ 

3.3.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

ข้อตกลงความ

ร่วมมือกับ

เครือข่าย

ต่างประเทศ  

- - - ≥50.00 3.3.1.1 ส่งเสริมและ

ขยายความร่วมมือ

กับพันธมิตรทาง

วชิาการใน

ต่างประเทศ 

โครงการขยาย

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ

ต่างประเทศ (A)   

300,000 300,000 ประธาน

หลักสูตร

ดุษฎี

บัณฑิต 

โครงการส่งเสรมิ

พันธมิตรทาง

วชิาการแหง่

อาเซียน (ASEAN 

Academic Alliance: 

AAA)   

100,000 100,000 ประธาน

หลักสูตร

ดุษฎี

บัณฑิต 

ประสิทธิ

ภาพ 

3.4 วทิยาลัยมี

กระบวนการ/

กลไกในการ

แสวงหาความ

ร่วมมือกับ

3.4.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

กระบวนการ/

กลไกในการ

แสวงหาความ

 -   -   -  5 3.4.1.1 พัฒนาระบบ

และกลไกการ

แสวงหา และบริหาร

เครือข่าย 

โครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

เครือข่าย 

  

100,000 100,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยุทธ์ 
โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 
ภาค

ปกติ 

ภาค

พิเศษ 
รวม 

เครือข่าย ร่วมมือกับ

เครือข่าย 

การ

พัฒนา

องค์การ 

3.5 วทิยาลัยมี

ฐานข้อมูล

เครือข่าย

ส าหรับการ

บริหารจัดการ

อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

3.5.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

การพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

 -   -  -  5 3.5.1.1 พัฒนาหรือ

ปรับปรุงฐานข้อมูล 

ท่ีเอ้ือต่อการสร้าง

ความสัมพันธก์ับ

เครือข่าย 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

  

100,000 100,000 คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 
 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประสิทธิ

ผล 

4.1 วทิยาลัยเป็น

ท่ีรู้จักและ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของ

การด าเนินการ

ตามแผนการจัด

อันดับ

มหาวทิยาลัย 

 20.00   90.91  72.73  100 4.1.1.1 สนับสนุน

การสร้างผลงาน

ตามแนวทางการ 

จัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการจัด

อันดับ

มหาวทิยาลัย 

(U-Ranking) 

(A) 

 200,000 200,000 คณบดี 

4.1.2 ร้อยละของ

งานวิจัย บทความ

วชิาการ งาน

สร้างสรรค์ 

สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และ

นักวิจัยท่ีได้รับ

รางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์

 -   -   -  ≥0.50 4.1.2.1 ส่งเสริม

ใหม้ีการแข่งขัน

ทางวชิาการใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการ

ประกวด

ผลงานวิชาการ

ในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ  

 200,000 200,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประจ าและนักวิจัย 

4.1.3 ร้อยละของ

วทิยานิพนธ์ หรือ

งานวิชาการของ

นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ี

ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 -   -   -  ≥0.50 4.1.3.1 สนับสนุน

การน าเสนอ

ผลงานทาง

วชิาการ  

หรือการไป

บรรยาย

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการ

น าเสนอผลงาน

วชิาการ

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

  100,000 100,000 คณบดี 

4.2 ความมี

ชื่อเสียงของ

มหาวทิยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของ

การรับรู้

ภาพลักษณ์และ

การใหบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย 

 -    89.60       99.70  ≥80.00 4.2.1.1 พัฒนา

ระบบการ

ประชาสัมพันธ์

และการบริการ

ใหต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมายท้ัง

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการ

ประชาสัมพันธ์

เชิงรุก (A) 

2,000,000  2,000,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศึกษา

ชาวต่างชาติเขา้

ศกึษาต่อใน

สาขาวชิา 

4.3.1 จ านวน

นักศึกษา

ชาวต่างชาติ/

นักศึกษา

แลกเปลี่ยน 

 -   -   -  2 4.3.1.1 สนับสนุน

การแลกเปลี่ยน

จ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ 

โครงการ

แลกเปลี่ยน

นักศึกษา

นานาชาติ 

300,000  300,000 คณบดี 

ประสิทธิ

ภาพ 

4.4 ระบบบริหาร

จัดการภายในท่ี

สามารถ

ตอบสนองต่อ

ความเป็น

นานาชาติ 

4.4.1 จ านวน

อาจารย์ประจ า

และนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติ 

 -   -   -  1 4.4.1.1 ส่งเสริม

การจัดการเรียน

การสอนด้วย

นวัตกรรมร่วม

สมัยอย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการจัด

จ้างอาจารย์

ประจ าและ

นักวิจัย

ชาวต่างชาติ 

      คณบดี 

การ

พัฒนา

องค์การ 

4.5 ระบบ

สนับสนุน

การศกึษา/การ

จัดการเรียนการ

สอนได้มาตรฐาน 

4.5.1 จ านวน

หอ้งปฏิบัติการท่ี

ได้รับรอง

มาตรฐาน 

- - 1 1 4.5.1.1 จัดหาสิ่ง

สนับสนุน

การศกึษาใหไ้ด้

มาตรฐาน 

โครงการ

พัฒนา

หอ้งปฏิบัติการ

สู่มาตรฐาน 

  1,000,000 1,000,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

4.6 วทิยาลัยมี

การใช้เทคโนโลยี

และเครื่องมือ

ต่างๆ  

4.6.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

การปรับปรุง

เว็บไซต์ 

- - 3 5 4.6.1.1 สนับสนุน

ใหม้ีการใช้

เทคโนโลยีและ

เครื่องมือ 

โครงการ

ปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์

  100,000 100,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้ก ากับ

ดูแล ป ี2558 ป ี2559 
ป ี2560 

(11 เดือน) ป ี2561 ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ของ Social 

Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้

อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

ต่างๆ ของ Social 

Media  

สือ่สังคม

ออนไลน์ 

(Social Media) 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัตจิ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการ

ประสานความรว่มมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรมซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ในเร่ืองแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มกีารติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตทิี่มีประสทิธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเคร่ืองชีว้ัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนนิการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผล ดังน้ี 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 พร้อมก าหนดแนวทางในการบรหิารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัต ิเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแตล่ะยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนนิงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มกีารลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเ ช่ือมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 สูก่ารประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเน่ืองผ่านสื่อภายในวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัต ิโดยมีแนวทางดังน้ี 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัตกิารดา้นการวิจัย 

2. แผนปฏิบัตกิารดา้นการบรกิารวิชาการ 

3. แผนปฏิบัตกิารดา้นการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

4. แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5. แผนปฏิบัตกิารดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. แผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนความรว่มมือกับตา่งประเทศ 

7. แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดหารายได้ 

8. แผนปฏิบัตกิารดา้นปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

9. แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

10. แผนพัฒนาบุคลากร 

11. แผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

12. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

13. แผนการจัดการความรู้ 

14. แผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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15. แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง 

16. แผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ 

17. แผนปฏิบัติการดา้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

18. แผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนาเอกลักษณ์ 

19. แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดข้ันตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสร้างกระบวนทัศนคตใิหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนนิงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตน้ัินเป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มสีว่นเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ต้ังไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วย

สว่นส าคัญ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บรหิารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับไดม้ีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัตอิย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่เน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานภายในองค์กร ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของให้มีความก้าวหน้า 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกันภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แล้ว วิทยาลัยฯจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมี

การติดตามและประเมินผล เพ่ือชว่ยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อัน

จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล 
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จะต้องอาศัยดัชนีช้ีวัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ

แนวใหม่ ดังน้ี 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มีประสทิธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพ่ือเร่งรัดการด าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

5. ควรมีกลไกเช่ือมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเช่ือมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หน่วยงานและระดับบุคคล 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2561  
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ทั้งที่ เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 40 ทาน เป็นผูป้ระเมินผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 304 มีความรว่มมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการ

บรกิารวิชาการ 

2 300 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรยีน

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

3 188 มีความคลอ่งตัวในการบรหิารจัดการ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานในก ากับบริหารดว้ย

งบรายได้ 

4 174 คณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีเครือข่ายความรว่มมือกับ

สมาคมที่เกี่ยวข้องในดา้น  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาทิเช่น สมาคมไทย โลจิ

สติกส์และการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

5 135 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เน้นผลติบัณฑิตที่มีความรูใ้นการใช้ภาษาตา่งประเทศเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 163 จ านวนอาจารย์ที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวน

น้อย 

2 122 อาจารย์มจี านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติมี

จ านวนน้อย 

3 98 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบรหิาร ยังไมส่มบูรณ์และขาดการ

เช่ือมโยงข้อมูลภายใน 

4 76 บุคลากรยังความเช่ียวชาญดา้นภาษาอังกฤษ 

5 64 ยังไมมีการก าหนดคูเปรยีบเทียบ (Benchmarking) 

 

3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 121 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

“ดา้นโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบรหิารคลังสินค้าและสินค้า

คงคลัง” ท าให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

2 79 สาขาโลจิสติกสเ์ป็นสาขาที่สามารถกู้ยืมกองทุนเพ่ือการศึกษาได้ 

3 32 รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน 

4 14 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเอือ้ตอการปฏิบัตงิาน 

5 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวทิยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศ

ไทย ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิขาที่

เกี่ยวข้อง 
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4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 19 การแข่งขันทางการศึกษาดา้นโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะ

ศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 

2 13 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

3 11 ความไมม่ั่นคงทางการเมืองและสภาพปัญหาจราจรสง่ผลต่อการเลอืก

สถาบันการศึกษา 

 

5. ต าแหน่งยุทธศษสตร์ในปัจจุบัน  

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อยู่ในต าแหน่ง “รุก

ด าเนนิการเอง” ซึ่งถือเป็นต าแหน่งเชงิรุก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยา 

ลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) จากประเด็นปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ     วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็น

จุดอ่อนและพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้บรรลุตาม

วิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมายการพัฒนา ใช้กลยุทธ์เชงิรุกในการน าจุดแข็งไปช่วงชิงโอกาส สามารถ

ด าเนินการได้เองเป็นการภายใน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  โดย

ผู้บริหารวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารวิทยาลัยเชิงรุก ในด้านต่างๆสามารถแข่งขันกับมหาวิทยลัย

อื่นๆได้ เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างย่ังยืน วิทยาลัยฯ ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT ให้คงอยู่

ในต าแหน่ง ”รุกด าเนนิการเอง” ดังเดมิ ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างน้ี  
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ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูบ้ริหารและบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผชว่ยศาสตราจารย์คมสัน   โสมณวัตร คณบดี 

2 อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสด์ิ รองคณบดฝี่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว รองคณบดฝี่ายบรหิาร 

4 อาจารย์วิริยา บุญมาเลศิ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

5 อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด รองคณบดฝี่ายวิจัย 

6 นายธันย์ ชัยทร รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

7 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตรไวศยะ รักษาการประธานหลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสแ์ละซัพ

พลายเชน 

7 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ รักษาการประธานหลักสูตรบรหิารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา Logistics 

Management (International Program) 

8 อาจารย์ธนะสาร พานิชยากรณ์ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 

9 อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

10 อาจารย์อนุช นามภิญโญ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้า

ปลกี 

11 อาจารย์พรเกียรติ ภักดวีงศเ์ทพ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

12 อาจารย์ล าไผ่ ตระกูลสันติ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

สนิค้าทางอากาศ 

13 อาจารย์สุดารัตน์ พมิลรัตนกานต์ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการโซอุ่ปทาน

ธุรกิจอาหารและบรกิาร 

14 นางสาวสุนทร ีพัชรประทีป หัวหน้าส านักงาน 

15 นางสาวกรรณิการ์  ศรีพนมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 


