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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557               

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เ ช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

ระดับบันฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ

ปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

     2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณชิยนาวี 

     2.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

     2.1.3 แขนงวชิาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

     2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

     2.1.5 แขนงวชิาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 



 

 

1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 



 

 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมโครงการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/

โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มีผลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพใหต้อบสนองความต้องการของผู้ใช้

และการพัฒนาประเทศ 

 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.จ านวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น

เอตทัคคะมผีลการตรวจประเมินระดับดีขึ้นไป  

1 หลักสูตร 

2.รอ้ยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นเกณฑป์ระกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 (ร้อยละ) 

≥60 



 

 

3. กิจกรรมตามแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาสาขาวิชาโลจิสตกิส์สูค่วามเป็นเอตทัคคะ 100,000.00 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การ

ปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

อาจารย์คมสัน    โสมณวัตร 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน 

 



 

 

สารบัญ 
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 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 4 

 1.5 ข้อมูลพืน้ฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 7 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 7 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 7 

     1.5.4 เสาหลกั (Pillar) 7 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 8 

     1.5.6 อัตลักษณ ์(Identity) 8 

     1.5.7 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 8 

     1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 8 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 8 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการพฒันาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ  

 2.1 นโยบายดา้นการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ                                                                                                                                                                                                                                                                                       11 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบัิตกิารพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ 11 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 12 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 12 

  2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 12 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ 12 

 2.5 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560  

  2.5.1 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 14 

  2.5.2 แผนปฏบัิตกิารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปกีารศกึษา 2560 16 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ ไปสู่การปฏบัิต ิ 17 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏบัิตกิารพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ 18 

  

  

  



 

 

สารบัญ (ต่อ)  

  

ภาคผนวก  

 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 19 

 รายงานการประชุมทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ  25 

 ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 30 

 



1 

 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  และสังคม   

สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์  การจัดการศึกษาที่ดีควรสนองตอบต่อความต้องการของ

สังคม   และด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   การจัดการศึกษาในระดับต่างๆจึงควร

ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีอยู่เสมอ    กระบวนการในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอน

เริม่ตน้จากการก าหนดจุดมุ่งหมาย  เลือกและจัดเนือ้หาวิชา  กิจกรรม  และประสบการณ์ให้สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ภายใต้กรอบการด าเนินงานของวิทยาลัย  ทั้งนี้การจัด

การศกึษาควรเน้นด้านการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง การศึกษา

ดูงานจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้

จากสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในระปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่

หลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการ เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ

วิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่ง

สร้างสมและบริการความรู้ข้อมูล และบุคลากรที่มีประสบการณ์แก่สังคม อีกทั้งยังยังตอบสนองความ

ต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มา

ของความได้เปรียบในการแขง่ขันทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศเนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่

ส่งผลใหม้ีการแขง่ขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น  ส่งผลให้ภาค

ธุรกิจจงึตอ้งยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจ

และสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ เสนอลูกค้า  การบริหารจัดการกระบวนการน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึง

ผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งของภาคเอกชนและของประเทศ และมีความเกี่ยวข้อง

กับบทบาทของภาคการเมอืงและภาครัฐในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คมนาคม รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าจากกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างการสื่อสาร ที่ใช้

เป็นกลไกในการลดต้นทุนของภาคการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งด้านการ



 

 

ศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การกระจายรายได้และลดช่องว่างของ

ความเหลื่อมล้ าในสังคมทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติมีแนวทางในการ

ด าเนินการ โดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านกรอบ

ความรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อใหป้ระเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค (Center of the Regional Supply Chain 

Headquarters) ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการสรา้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทายลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับการพัฒนาด้านการ

จัดการศึกษา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้

เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของทั้งองค์กร 

 

1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองคณบดี  

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  

  
หวัหนา้ส านกังาน 

  
  

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒิปรญิญาเอก 

  

  

2. งานคลงัและพัสด ุ

2.1 การเงิน 

งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

 

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ ์

1.3 วิเทศสัมพันธ ์

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวชิาการ 

1.4 บริการวชิากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธิการบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวสัดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  2. งานบริการ

วิชาการ 

2.1 บรกิารวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ด้านหลักสูตร / สาขาวชิา 

1.1 กิจกรรมหลัก  :  Moving Forword with Academy of Logistics 

secondary activities 1) : Guidance and 

Coaching into Network. 

 วิทยาลัยฯมีการจัดกิจรรมเครือข่ายครูพี่เลี้ยง  สรา้งนักปฏิบัตกิารโลจิสติกส ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความรู้แกค่รูพี่เลี้ยงในสาขาโลจสิติกส์ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในสังกัด สพฐ เขต

การศึกษาจังหวัดนครปฐม และยังเปน็กิจกรรมนอกห้องเรียนสรา้งกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลด

เวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” อาทิเช่นโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

จังหวัดนครปฐม 

จ านวนนักเรียนที่มา

สมัครเรียน 

10 โรงเรียน 14 โรงเรียน 

secondary activities 2) : Young 

Ambassador Logistics 

1.จากจัดกิจกรรมเครือข่ายครูพี่เลี้ยงสรา้งนักปฏบิัติการโลจิสติกส์ พบว่านักเรียนที่มาสมัครสอบเข้าศกึษา

ต่อระดับปรญิญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2560  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์จ านวน  1,539 คน สงูขึน้

ร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับยอดสมัครของปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาสมคัรจ านวน  1,100 คน  

ผู้สมัครเพิ่มขึน้จากปีที่

ผ่านมา  

ร้อยละ 20 ร้อยละ 28 

secondary activities 3) : 21st Century 

Skills. 

1. ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์มีนักศกึษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศกึษา

ต่อในระดับปรญิญาตร ีจ านวน 235 คน   

2.ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ มีนกัศึกษาคงอยู่ จ านวน 216 คน  

จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 

secondary activities 4) : International 

Logistics Excellent Learning Center. 

วิทยาลัยได้ท าความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบคุลากรทางการศึกษา ระหว่าง Myanmar 

Maritime University เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2560 โดยมีนักศึกษาเดินทางมาจาก Myanmar Maritime 

เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 4 คน  

มีนักศึกษาต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

จ านวน 10 คน จ านวน 4 คน 



 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

secondary activities 5) : Active learning 

for department of skill development 

Thailand national competition of logistic 

and supply chain management. 

จัดประชุมสัมนาผูป้ระกอบการร่วมออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ในรายวิชาต่อไปนี ้1. LOG1201 การวางแผนอุปสงคแ์ละสนิค้าคงคลงั 2.LOG1201 การ

จัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ 3.LOG2201 การจัดการกระจายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 4. LOG2202 

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ 5.LOG2204 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านโลจิสติกส ์6.LOG3201 การ

จัดการโลจิสติกส์เชงิกลยุทธ์ 7.LOG3202 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 

8.LOG4201 การวัดประสิทธิภาพในงานด้านโลจิสติกส์ 9.LOG 2203การบรหิารจัดการการปฏิบัติงานด้าน

ขนส่ง 10.LOG4501 โครงการพิเศษดา้นการจัดการโลจิสติกส ์

จัดรูปแบบการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ผู้ประกอบการ 

วิชาเอก 10 รายวิชา   

การพัฒนาอาจารย ์

2.1 กิจกรรมหลัก  :  Academy of Logistic lecturer  

Secondary activities 1): Learning, 

Knowledge Know How & Development 

Skill. 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน ได้มีการพลักดันให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเข้าร่วม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขยีนเอกสารประกอบการสอน โดยเชิญผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา 

เมฆข า เพื่อให้อาจารย์ในสาขาวิชามีความเข้าใจในการเขียนเอกสารประกอบการสอน และการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้มีอาจารย์ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ จ านวน 1 ท่าน  

อาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่ง

วิชาการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

secondary activities 2)  : 111 Project (1 

คน 1 วิชา 1 เอกสารประกอบการสอน ) 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ด าเนนิการเขียนเอกสารประกอบการสอนในแต่ละ

รายวิชา 

อาจารย์มีเอกสารทาง

วิชาการสอน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

secondary activities 3)  : 

Implementation Research and 

Development to Team Approach. 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ขออนมุัติงบสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้า

ร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  

อาจารย์มีผลงานวิจัย / 

ตีพมิพ์ / น าเสนอผลงาน

วิชาการ ในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

secondary activities 4)  : CLS  

Scholarships Doctoral Degree. 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ได้รับวุฒิการศกึษาในระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน อาจารย์ได้รับวุฒิ

การศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก 

ร้อยละ 40   



 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

สถานประกอบการ / สมาคม องค์กร

วชิาชีพ สภาวิชาชีพ 

3.1 กิจกรรมหลัก  :  Start Up to New 

Bussiness of Logistics and Supply 

Chian. 

  1.จ านวนความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

2.จ านวนนักศึกษาที่

ได้รับรางวัลจากสมาคม/

องค์กรวชิาชีพ 

1  ความร่วมมือ 

1 รางวัล 

  

secondary activities 1 ) : Seminar For 

Young Smart Logistics. 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสอบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการที่มี

ชื่อเสียงในระดับประเทศ เช่น1. บรษิัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 2.บรษิัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 3.บรษิัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) 4.บรษิัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (เคลือ SCG) 5.

บรษิัท เคอร่ี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 6.บรษิัท ท่าอากาศยาน จ ากัด (มหาชน) 7. บรษิัท ยูนิคอร์ด 

จ ากัด (มหาชน) 8.บรษิัท นิ่มซี่เสง็โลจิสติกส์ จ ากดั 9.บรษิัท เคอร่ี เอกซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 10.

บรษิัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ปรเทศไทย)จ ากัด 11.บรษิัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 

นักศึกษาเข้าฝึกงานใน

สถานประกอบการที่มี

ชื่อเสียงในองค์กร

ประเทศและต่างประเทศ 

 10 แหง่  11 แห่ง 

secondary activities 2)  : Excellent 

Experience In Localization. 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการจัดโครงการปฏิวัติระบบจัดซือ้สู่ความส าเร็จด้วย 

Procurement 4.0 โดยเชิญอาจารย์เชี่ยวชาญ  รัตนามหัธทนะ ผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้กับ

นักศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงระดับประเทศด้านงานบริหารการจัดซือ้ ซึ่งจะ

ด าเนินการในวันที่ 28-29 เมษายน 2560 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้กับ

นักศึกษา 

 10 แหง่   

ด้านบัณฑิต / ศษิย์เก่า 

4.1 กิจกรรมหลัก  :  CLS Association.  

secondary activities 1 ) : Seminar For 

Young Smart Logistics. 

ร้อยละการมีงานท าของจ านวนบัณฑติที่มีงานท าภายหลงัจบการศึกษา จ านวนบัณฑิตที่มงีานท า

ภายหลังจบการศึกษา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.42 



 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

secondary activities 3)  : Preparation 

and coaching with team member to 

building knowledge knowledge and sill 

on best practice for our student. 

นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 3 รางวัล คือ การแขง่ขันนกัปฏิบตัิการด้านโลจิสติกส์ คร้ังที่ 1 

(The Smart Logistics Practices Award 2017) งานจักษ์วิชาการ ได้แก ่ 

1.นายภาณุวัฒน์ โชติพ่วง 

2.นางสาวบัณฑิตา จีนเมือง 

3.นางสาวธิตยิากร พวงศร 

นักศึกษา/ ศิษย์เก่าได้รับ

รางวัลในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
1 รางวัล 1 รางวัล 

ศิษย์เก่าที่มีชื่อ ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและ

เป็นที่ยอมรับแก่สงัคม 

1 คน   
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 



 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (University Development Gloals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์  ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิด

เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน

แนวคิดของศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  



 

 

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทคัคะ 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

1. มีการจัดท าหลักสูตรโดยเน้นถึงความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือใน

การรา่งหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ 

2. มีการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก 

3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้

ได้นักศกึษาที่มคีุณภาพ และความตอ้งการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆจริง 

4. พัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้

เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา 

ภาษา และเน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑติศกึษาให้เข้มแข็ง 

5. การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการ

ทบทวนเนือ้หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อน าผลไป

พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ 

งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน

โดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ 

8. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผูเ้รียนเป็นหลัก 

9. ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ด้านแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มผีลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพใหต้อบสนองความต้องการของผู้ใช้

และการพัฒนาประเทศ 

 



 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2560 

3 กรกฏาคม 2560 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2560 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

3 กรกฏาคม - 11 

กรกฏาคม 2560 

3 ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปี

การศกึษา 2560 

11 กรกฏาคม 2560 – 

15 สิงหาคม 2560 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปี

การศกึษา 2560 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของหนว่ยงานเจา้ภาพ 

15 สิงหาคม – 30 

สิงหาคม 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.จ านวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะ

มีผลการตรวจประเมินระดับดีขึ้นไป  

1 หลักสูตร 

2.ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นเกณฑป์ระกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 (ร้อยละ) 

≥60 



 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

5 เสนอแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2560 ต่อ

คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

30 สิงหาคม – 26 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัตแิผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2560 8-30 กันยายน 2560  

7 เผยแพรแ่ผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 1 ตุลาคม 2560 

 



 

 

 

2.5 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ  

 

2.5.1 แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้

าหมาย 

ผู้รับผิดช

อบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

 1.  โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ 

 1.เพื่อยกระดับ

คุณภาพของ

หลักสูตรที่เป็น

จุดเน้นของมห

วิทยาลัยสู่การเป็น

เอตทัคคะให้มผีล

การประเมนิที่ดีขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

หลักสูตรมีการ

พัฒนาคุณภาพ

และตอบสนอง

ความตอ้งการของ

1.จ านวนหลักสูตรที่

เป็นจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัยสู่การ

เป็นเอตทัคคะที่มีผล

การประเมนิระดับดี

ขึน้ไป  

2.รอ้ยละของ

หลักสูตรทั้งหมดที่

ผา่นเกณฑป์ระกัน

คุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.01 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูต

ร 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

 คณบดี 



 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้

าหมาย 

ผู้รับผิดช

อบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

ผูใ้ช้และการพัฒนา

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.2 แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

 1.  โครงการพัฒนา

สาขาวิชาโลจิสตกิส์สู่

ความเป็นเอตทัคคะ 

1.เพื่อยกระดับ

คุณภาพของหลักสูตร

ท่ีเป็นจุดเนน้ของมห

วทิยาลัยสู่การเป็น

เอตทัคคะให้มีผลการ

ประเมินท่ีดขีึน้ 

2.เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้หลักสูตร

มกีารพัฒนาคุณภาพ

และตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้ใช้และ

การพัฒนาประเทศ 

1.จ านวนหลักสูตร

ท่ีเป็นจุดเนน้ของ

มหาวทิยาลัยสู่การ

เป็นเอตทัคคะท่ีมี

ผลการประเมิน

ระดับดีขึ้นไป  

2.ร้อยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ี

ผ่านเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.01 

(ร้อยละ) 

 

1 หลักสูตร 
 

 

 

 

 

≥60 

สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส ์

มกราคม 2561 100,000.00 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิ

สตกิส์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเร่ืองการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมดา้นการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการพัฒนา

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏบัิตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิารแผนพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ อย่างเป็นระบบ  
 

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ไปสู่การปฏบัิต ิดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึง

บทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้เป็น

เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้งา่ย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใชป้ระโยชนร่์วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะอยา่งต่อเนื่อง  

3 )  ก า หนด ให้ มี ก า รติ ดต ามความก้ า วห น้ า ของแผนพัฒนาสาข าวิ ช าสู่ เ อต ทัคคะ  ทุ ก ๆ เดื อน  

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวเิคราะห์ผลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสนิใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

พัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปกีารศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ค  

ภาพกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา 

สาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2560 
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