
 

 

 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับ

ต่างประเทศ ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
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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 มี การ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนใน 3 ระดับ 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

     2.1.1 แขนงวชิาธุรกิจพาณิชยนาวี 

     2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

     2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

     2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

     2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

 



ข 

 

 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วจิัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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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 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ วิทยาลัยฯมีการจัด

กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้าน

การขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้วทิยาลัยฯมีความร่วมมอืทางวิชาการกับต่างประเทศ และด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

2. เพื่อใหว้ิทยาลัยมีความร่วมมอืทางวิชาการกับต่างประเทศ 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

3. กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังน้ี 
 

กิจกรรม งบประมาณ 

3.1 กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวจิัย 

ระดับนานาชาติ  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือขา่ยนานาชาติ (Myanmar Maritime 

University) 

200,000 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมโครงการภายใต้ข้อตกลงความ

ร่วมมือดา้นการศกึษาและวิจัย  

80 

จ านวนเครือข่ายที่วทิยาลัย มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษากับ

เครือขา่ยต่างประเทศ  

1 
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กิจกรรม งบประมาณ 

ระดับประชาคมอาเซียน 

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน (Myanmar Maritime 

University) 

200,000 

3.2 กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวิจัย 

ระดับนานาชาติ 

โครงการท าความรว่มมอืทางวิชาการกับสถานประกอบการ/หน่วยงานระดับ

นานาชาติ 

200,000 

ระดับประชาคมอาเซียน   

โครงการร่วมมอืทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 200,000 

  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ

กับต่างประเทศ ทุกๆเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

อาจารย์คมสัน    โสมณวัตร 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน 
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สารบัญ 
บทสรปุส าหรับผู้บรหิาร ก 

สารบัญ จ 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสร้างวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2 

 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 4 

 1.5 ข้อมูลพืน้ฐานวทิยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 4 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 

     1.5.4 เสาหลกั (Pillar) 5 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 

     1.5.6 อัตลักษณ ์(Identity) 5 

     1.5.7 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 6 

     1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 6 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 6 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ  

 2.1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 7 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบัิตกิารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 7 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 8 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏบัิตกิารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 8 

 2.5 แผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลือ่นความร่วมมอืกับตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ 2561 9 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความร่วมมอืกบัตา่งประเทศ ไปสู่การปฏบัิติ 12 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏบัิตกิารดา้นการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับตา่งประเทศ 13 

ภาคผนวก  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 เนื่องจากการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น มีเป้าหมายส าคัญ 4 

ประการ อันได้แก่ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base)  2) 

การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) 3) การสร้างความเท่า

เทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) และ 4) การบูรณาการเข้ากับ

เศรษฐกิจโลก (Fully Integrated into Global Economy) อันจะส่งผลตอ่การเคลื่อนย้ายสมองและแรงงาน

ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนัน้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ซึ่งผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน จึงต้องเร่งผลักดันการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการภายใน

มหาวิทยาลัย ใหม้ีการพัฒนาทักษะความรูค้วามสามารถทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงาน โดย

ในปี พ.ศ. 2558 นั้นมหาวิทยาลัยได้การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงการส่งเสริมโครงการสร้างความ

ร่วมมือดา้นการศึกษาและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดย

มีผลการด าเนินงานภาพรวมในปี พ.ศ. 2558 ด้านความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

มหาวิทยาลัยอยู่ที่รอ้ยละ 84.83 และดา้นความร่วมมอืด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราช

ภัฎสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยในอาเซียน มีจ านวน 8 ประเทศ อันได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Build 

Bright University) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia Institute of the Arts, Denpasar และ BINUS 

University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (National University of Laos) ประเทศมาเลเชีย 

(University of Information Technology) สาธารณรัฐฟิลิปินส์ (Technological University of Philippines) 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic Polytechnic) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Hue University และ 

Can Tho University) 

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2561 นั้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อการด าเนินงานให้มีการพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แก่นักศึกษาบุคลากรสาย

วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี
วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  
  

รองคณบด ี
ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  
  

หัวหน้าส านักงาน  
  

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

  

2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
 
  

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

 

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

  

อธิการบด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

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

  

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

  

 2. งานบริการวิชาการ 
2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
  

  

สถาบันธุรกจิซัพ
พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

2558 – 2560 

 

โครงการ ผลการด าเนนิงาน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 

โครงการความรว่มมือทาง

วิชาการในระดับอาเซียน 

ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ลาว ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ความ

ร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน 

ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ

มหาวิทยาลัยแหง่ชาติลาว ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 

62,900 -  

โครงการพัฒนาความรว่มมือ

เครือขา่ยต่างประเทศ 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ท า

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน กับ 

Logistics Bureau Group ประเทศ

ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 

2559 

- 162,50

0 

 

โครงการความรว่มมือทาง

วิชาการในระดับอาเซียน 

ระหว่างวิทยาลัยโลจิสตกิส์

และซัพพลายเชน กับ 

Myanmar Martime 

University 

วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนการเรียรรูง้านวิชาการระหว่าง 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนกับ  

Myanmar Maritime University ณ 

ประเทศเมียนมาร์ เพื่อสร้างเครือขา่ยทาง

การศกึษากับกลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

2. วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้

ท าความรว่มมอืทางวิชาการกับ  

Myanmar Maritime University  เมื่อวันที ่

23-26 เมษายน 2560 

  145,200 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. 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 
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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 (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ให้

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความรว่มมือกับต่างประเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการรวบรวมผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ  

2. สง่เสริมให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดท าแผนด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ

กับต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

ความก้าวหน้าตามแผนงานด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

1.เพื่อให้วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชนมีความรว่มมอืทางวิชาการกับต่างประเทศ และด าเนิน

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.เพื่อให้วิทยาลัยมีความรว่มมอืทางวิชาการกับต่างประเทศ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยมีเครือขา่ยความรว่มมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ 
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 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3 กรกฏาคม 2560 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

21 กรกฏาคม 2560 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

11 กรกฏาคม 2560 – 

15 สิงหาคม 2560 

4 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ศูนย์การศกึษาและ

ฝกึอบรมอาเซียนเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

หนว่ยงานเจา้ภาพ 

15 สิงหาคม – 30 

สิงหาคม 2560 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย

เพื่อพิจารณา 

30 สิงหาคม – 26 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

8-30 กันยายน 2560  

7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1 ตุลาคม 2560 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมโครงการภายใต้ข้อตกลงความ

ร่วมมือดา้นการศกึษาและวิจัย  

80 

จ านวนเครือข่ายที่วทิยาลัย มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษากับ

เครือข่ายต่างประเทศ  

1 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย ระดับนานาชาติ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิด

ชอบ 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวจิัย 

ระดับนานาชาติ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางการศึกษากับสถาน

ประกอบการ/หน่วยงานระดับ

นานาชาติ 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

ความรว่มมอืทางวิชาการ  

 

ระดับความพึงพอใจ

ของเครือขา่ยที่มีต่อ

การด าเนินกิจกรรม

ของวิทยาลัย 

4.31 เครือขา่ยความ

ร่วมมือระดับ

นานาชาติ 

ต.ค. 60 –ก.ย. 

61 

200,000 คณบดี 

 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรือการวิจัย ระดับประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิด

ชอบ 

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวจิัย 

ระดับประชาคมอาเซียน 

1. โครงการส่งเสริมพันธมิตรทาง

วิชาการแห่งอาเซียน (Myanmar 

Maritime University) 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

ความรว่มมอืทางวิชาการ  

 

งานวิจัย 1 เครือขา่ยความ

ร่วมมือระดับอาเซียน 

ต.ค. 60 –ก.ย. 

61 

200,000 คณบด ี
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศกึษาหรือการวจิัย ระดับนานาชาต ิ

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิด

ชอบ 

กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาหรอืการวิจัย 

ระดับนานาชาติ 

1. โครงการท าความรว่มมอืทาง

วิชาการกับสถานประกอบการ/

หนว่ยงานระดับนานาชาติ 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ความรว่มมอืเครือข่าย

ต่างประเทศ 

2. เพื่อสารตอ่

ความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือขา่ยความรว่มมอื 

3. เพื่อให้มรีะบบในการ

สร้างความรว่มมอืทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

4.สนับสนุนการด าเนนิ

กิจกรรมตามข้อตกลง

ความรว่มมอืของเครือข่าย 

จ านวนของขอ้ตกลง

ความรว่มมอืระดับ

นานาชาติ 

 

1 เครือขา่ยความ

ร่วมมือระดับ

นานาชาติ 

ต.ค. 60 –ก.ย. 

61 

200,000 คณบดี 
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 : การขับเคล่ือนโครงการสร้างความร่วมมือทางการศกึษาหรือการวจิัย ระดับประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิด

ชอบ 

ระดับประชาคมอาเซียน 

1. โครงการร่วมมอืทางวิชาการ กับ 

มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ความรว่มมอืเครือข่าย

ต่างประเทศ 

2. เพื่อสารตอ่

ความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือขา่ยความรว่มมอื 

3. เพื่อให้มีระบบในการ

สร้างความรว่มมอืทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

4.สนับสนุนการด าเนนิ

กิจกรรมตามข้อตกลง

ความรว่มมอืของเครือข่าย 

จ านวนของขอ้ตกลง

ความรว่มมอืระดับ

อาเซียน 

 

1 เครือขา่ยความ

ร่วมมือระดับอาเซียน 

ต.ค. 60 –ก.ย. 

61 

200,000 คณบดี 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการขบัเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏบิัติ 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบ

ถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
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และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคล่ือนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน 

การขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ

กับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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