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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557               

เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย 3 สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบดว้ย ประวัตวิิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้างการ บรหิารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปรญิญาตรี 

ระดับบันฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ

ปรญิญาตรี (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 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ดา้น ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกจิ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังน้ี 



 

 

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. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัตทิี่มีความรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 2. ผลติและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บรกิารวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครอืข่าย 

 4. ความเป็นมอือาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 



 

 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิ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 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมโครงการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อน

ความรว่มมือกับตา่งประเทศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/

โครงการ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นเอตทัคคะให้มีผลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

2. เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้

และการพัฒนาประเทศ 

 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.จ านวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสูก่ารเป็น

เอตทัคคะมีผลการตรวจประเมินระดับดีขึ้นไป  

1 หลักสูตร 

2.ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นเกณฑ์ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01 (ร้อยละ) 

≥60 



 

 

กิจกรรม งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาสาขาวชิาโลจิสตกิส์สูค่วามเป็นเอตทัคคะ 100,000.00 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การ

ปฏิบัต ิสรุปดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัตกิารแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอยา่งต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

อาจารย์คมสัน    โสมณวัตร 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสจติกสแ์ละซัพพลายเชน 
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1 

 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้

ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์  และสังคม   

สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์  การจัดการศึกษาที่ดีควรสนองตอบต่อความต้องการของ

สังคม   และดว้ยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   การจัดการศึกษาในระดับต่างๆจึงควร

ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีอยู่เสมอ    กระบวนการในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอน

เร่ิมต้นจากการก าหนดจุดมุ่งหมาย  เลอืกและจัดเนือ้หาวิชา  กิจกรรม  และประสบการณใ์ห้สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ภายใต้กรอบการด าเนินงานของวิทยาลัย  ทั้งนี้การจัด

การศึกษาควรเน้นดา้นการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง การศึกษา

ดูงานจากสถานที่จริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้

จากส่ิงต่างๆอย่างต่อเน่ือง 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในระปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จัดต้ังขึ้นโดยมีหน้าที่

หลักเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ

วิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่ง

สร้างสมและบริการความรูข้้อมูล และบุคลากรที่มีประสบการณ์แก่สังคม อีกทั้งยังยังตอบสนองความ

ต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มา

ของความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศเน่ืองจากด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่

สง่ผลให้มกีารแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึน้ และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น  ส่งผลให้ภาค

ธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถในการด าเนนิธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจ

และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหม่ๆ เสนอลูกค้า  การบริหารจัดการกระบวนการน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึง

ผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งของภาคเอกชนและของประเทศ และมีความเกี่ยวข้อง

กับบทบาทของภาคการเมืองและภาครัฐในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

คมนาคม รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้าจากกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างการสื่อสาร ที่ใช้

เป็นกลไกในการลดต้นทุนของภาคการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งด้านการ



 

 

ศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การกระจายรายได้และลดช่องว่างของ

ความเหลื่อมล้ าในสังคมทั้งน้ีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติมีแนวทางในการ

ด าเนินการ โดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านกรอบ

ความรว่มมือระหว่างประเทศเพ่ือให้ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค (Center of the Regional Supply Chain 

Headquarters) ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทายลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถงึความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับการพัฒนาดา้นการ

จัดการศึกษา จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือใช้

เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยีของทั้งองค์กร 

 

1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองคณบดี  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

  

  
หัวหนา้ส านกังาน 

  
  

1.งานบรกิารการศึกษา 

1.1 งานบรหิารงานทั่วไป 

1.2 หลักสตูรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒปิรญิญาเอก 

  

  

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.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวิชาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธกิารบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏบิัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศกึษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศกึษา 

1.2 บรหิารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  2. งานบรกิาร

วิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ด้านหลักสูตร / สาขาวิชา 

1.1 กิจกรรมหลัก  :  Moving Forword with Academy of Logistics 

secondary activities 1) : Guidance and 

Coaching into Network. 

 วิทยาลัยฯมีการจัดกิจรรมเครือข่ายครูพี่เลีย้ง  สร้างนักปฏบิัตกิารโลจิสติกส ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้

ความรู้แก่ครูพี่เลีย้งในสาขาโลจสิติกส์ส าหรับนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกดั สพฐ เขต

การศึกษาจังหวดันครปฐม และยังเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อาทิเช่นโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

จังหวัดนครปฐม 

จ านวนนกัเรียนที่มา

สมัครเรียน 

10 โรงเรียน 14 โรงเรียน 

secondary activities 2) : Young 

Ambassador Logistics 

1.จากจัดกิจกรรมเครือข่ายครูพี่เลีย้งสร้างนักปฏบิัติการโลจิสติกส์ พบว่านักเรียนที่มาสมัครสอบเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560  สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์ จ านวน  1,539 คน สูงขึน้

ร้อยละ 28 เม่ือเทียบกับยอดสมัครของปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาสมัครจ านวน  1,100 คน  

ผู้สมัครเพิ่มขึน้จากปีที่

ผ่านมา  

ร้อยละ 20 ร้อยละ 28 

secondary activities 3) : 21st Century 

Skills. 

1. ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเขา้ศึกษา

ต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน 235 คน   

2.ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์ มีนักศกึษาคงอยู่ จ านวน 216 คน  

จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู่ ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 

secondary activities 4) : International 

Logistics Excellent Learning Center. 

วิทยาลัยได้ท าความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง Myanmar 

Maritime University เม่ือวันที่ 23-26 เมษายน 2560 โดยมีนักศึกษาเดินทางมาจาก Myanmar Maritime 

เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศกึษาระหว่างวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 4 คน  

มีนักศึกษาต่างชาติ/

นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

จ านวน 10 คน จ านวน 4 คน 



 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

secondary activities 5) : Active learning 

for department of skill development 

Thailand national competition of logistic 

and supply chain management. 

จัดประชุมสัมนาผู้ประกอบการร่วมออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ในรายวิชาต่อไปนี ้1. LOG1201 การวางแผนอุปสงคแ์ละสินค้าคงคลัง 2.LOG1201 การ

จัดการคลังสินค้าสมัยใหม ่3.LOG2201 การจัดการกระจายสนิคา้และศูนย์กระจายสินค้า 4. LOG2202 

การจัดการต้นทนุโลจิสตกิส์ 5.LOG2204 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ 6.LOG3201 การ

จัดการโลจิสตกิสเ์ชิงกลยุทธ ์7.LOG3202 การจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 

8.LOG4201 การวัดประสิทธิภาพในงานด้านโลจิสตกิส์ 9.LOG 2203การบรหิารจัดการการปฏบิัติงานด้าน

ขนส่ง 10.LOG4501 โครงการพิเศษด้านการจัดการโลจิสตกิส ์

จัดรูปแบบการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของ

ผู้ประกอบการ 

วิชาเอก 10 รายวิชา   

การพัฒนาอาจารย์ 

2.1 กิจกรรมหลัก  :  Academy of Logistic lecturer  

Secondary activities 1): Learning, 

Knowledge Know How & Development 

Skill. 

สาขาวชิาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้มีการพลักดันให้อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเข้าร่วม 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การเขียนเอกสารประกอบการสอน โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา 

เมฆข า เพื่อให้อาจารย์ในสาขาวิชามีความเข้าใจในการเขียนเอกสารประกอบการสอน และการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้มีอาจารย์ด 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 าสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ไดด้ าเนินการเขยีนเอกสารประกอบการสอนในแต่ละ

รายวิชา 

อาจารย์มีเอกสารทาง

วิชาการสอน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

secondary activities 3)  : 

Implementation Research and 

Development to Team Approach. 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ไดข้ออนุมัติงบสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิจัย เพื่อเข้า

ร่วมในการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คร้ังที่ 4 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560  

อาจารย์มีผลงานวิจัย / 

ตีพิมพ์ / น าเสนอผลงาน

วิชาการ ในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

secondary activities 4)  : CLS  

Scholarships Doctoral Degree. 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์ได้รับวุฒิการศกึษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ท่าน อาจารย์ได้รับวุฒิ

การศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอก 

ร้อยละ 40   



 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

สถานประกอบการ / สมาคม องค์กร

วิชาชีพ สภาวิชาชีพ 

3.1 กิจกรรมหลัก  :  Start Up to New 

Bussiness of Logistics and Supply 

Chian. 

  1.จ านวนความร่วมมือ

ทางวิชาการ 

2.จ านวนนักศกึษาที่

ได้รับรางวัลจากสมาคม/

องคก์รวิชาชีพ 

1  ความร่วมมือ 

1 รางวัล 

  

secondary activities 1 ) : Seminar For 

Young Smart Logistics. 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสอบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มี

ชื่อเสียงในระดับประเทศ เช่น1. บรษิัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (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 นิ่มซ่ีเส็งโลจิสติกส์ จ ากดั 9.บรษิัท เคอร่ี เอกซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 10.

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

นักศึกษาเข้าฝึกงานใน

สถานประกอบการที่มี

ชื่อเสียงในองคก์ร

ประเทศและต่างประเทศ 

 10 แห่ง  11 แห่ง 

secondary activities 2)  : Excellent 

Experience In Localization. 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนนิการจัดโครงการปฏวิัติระบบจัดซ้ือสู่ความส าเร็จดว้ย 

Procurement 4.0 โดยเชิญอาจารย์เชี่ยวชาญ  รัตนามหัธทนะ ผู้มีความรู้ความสามารถ มาบรรยายให้กับ

นักศึกษา เพื่อให้นกัศึกษาได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงระดับประเทศด้านงานบรหิารการจัดซ้ือ ซ่ึงจะ

ด าเนินการในวันที่ 28-29 เมษายน 2560 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ร่วมถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้กับ

นักศึกษา 

 10 แห่ง   

ด้านบัณฑิต / ศิษย์เก่า 

4.1 กิจกรรมหลัก  :  CLS Association.  

secondary activities 1 ) : Seminar For 

Young Smart Logistics. 

ร้อยละการมีงานท าของจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าภายหลังจบการศึกษา จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า

ภายหลังจบการศึกษา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.42 



 

 

กิจกรรม 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของกิจกรรม ตัวช้ีวัด 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 คอื การแข่งขันนักปฏบิัติการด้านโลจิสตกิส์ คร้ังที่ 1 

(The Smart Logistics Practices Award 2017) งานจักษ์วิชาการ ได้แก่  

1.นายภาณุวัฒน์ โชติพ่วง 

2.นางสาวบัณฑิตา จีนเมือง 

3.นางสาวธิติยากร พวงศร 

นักศึกษา/ ศิษย์เก่าได้รับ

รางวัลในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
1 รางวัล 1 รางวัล 

ศิษย์เก่าที่มีชื่อ ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและ

เป็นที่ยอมรับแก่สังคม 

1 คน   
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบดา้นโลจสิติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัตอิย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บรกิารวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดา้นโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชนสูก่าร

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครอืข่าย 

4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 



 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เ พ่ือสร้างบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบั ติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบ

บรหิารงานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ให้เกิดทักษะดา้นการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเ พ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิด

เครอืข่ายความรว่มมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน

แนวคิดของศาสตร์ด้านการบรหิารไปสู่กจิกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  



 

 

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนนิงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

1. มีการจัดท าหลักสูตรโดยเน้นถึงความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือใน

การร่างหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ 

2. มีการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานอุดมศึกษา โดยเน้นการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก 

3. มีกระบวนการคัดเลอืกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพ่ือให้

ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ และความต้องการที่จะเรยีนในสาขาวิชาน้ันๆจริง 

4. พัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้

เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สง่เสริมทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา 

ภาษา และเน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑติศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. การสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการ

ทบทวนเนือ้หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือน าผลไป

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคลอ้งกับสภาวะปัจจุบัน 

7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ 

งานวิจัย  งานบรกิารวิชาการ  การสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน

โดยความรว่มมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ 

8. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ภาคปฏิบัตแิละทฤษฎีที่กอ่ให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 

9. ผู้เรยีนสามารถปฏิบัตงิานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ดา้นแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นเอตทัคคะให้มีผลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

2. เพ่ือสง่เสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้

และการพัฒนาประเทศ 

 



 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย 
 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา

สาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

3 กรกฏาคม 2560 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา

สาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 จากหน่วยงาน

เจ้าภาพ 

3 กรกฏาคม - 11 

กรกฏาคม 2560 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

11 กรกฏาคม 2560 – 

15 สงิหาคม 2560 

4 จัดส่ง (รา่ง) จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบ และ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

15 สงิหาคม – 30 

สงิหาคม 2560 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.จ านวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นเอตทัคคะ

มีผลการตรวจประเมินระดับดขีึน้ไป  

1 หลักสูตร 

2.ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผา่นเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01 (ร้อยละ) 

≥60 



 

 

ล าดับ ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

5 เสนอแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 

2560 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

30 สงิหาคม – 26 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

8-30 กันยายน 2560  

7 เผยแพร่แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปี

การศึกษา 2560 

1 ตุลาคม 2560 

 



 

 

 

2.5 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

 

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

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้

าหมาย 

ผู้รับผดิช

อบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

 1.  โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ 

 1.เพ่ือยกระดับ

คุณภาพของ

หลักสูตรที่เป็น

จุดเน้นของมห

วิทยาลัยสูก่ารเป็น

เอตทัคคะให้มีผล

การประเมินที่ดีขึ้น 

2.เพ่ือสง่เสริมและ

สนับสนุนให้

หลักสูตรมีการ

พัฒนาคุณภาพ

และตอบสนอง

ความตอ้งการของ

1.จ านวนหลักสูตรที่

เป็นจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัยสูก่าร

เป็นเอตทัคคะที่มีผล

การประเมินระดับดี

ขึน้ไป  

2.ร้อยละของ

หลักสูตรทั้งหมดที่

ผ่านเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้

คะแนนไมต่่ ากว่า 

3.01 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูต

ร 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

1 

หลักสูตร 

 

 

 

 

≥60 

 คณบดี 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้

าหมาย 

ผู้รับผดิช

อบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

ผู้ใช้และการพัฒนา

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

 1.  โครงการพัฒนา

สาขาวชิาโลจิสตกิส์สู่

ความเป็นเอตทัคคะ 

1.เพื่อยกระดับ

คุณภาพของหลักสูตร

ท่ีเป็นจุดเน้นของมห

วทิยาลัยสู่การเป็น

เอตทัคคะใหม้ีผลการ

ประเมินท่ีดข้ึีน 

2.เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนใหห้ลักสูตร

มีการพัฒนาคุณภาพ

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้และ

การพัฒนาประเทศ 

1.จ านวนหลักสูตร

ท่ีเป็นจุดเน้นของ

มหาวทิยาลัยสู่การ

เป็นเอตทัคคะท่ีมี

ผลการประเมิน

ระดับดีข้ึนไป  

2.ร้อยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ี

ผ่านเกณฑ์ประกัน

คุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้

คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.01 

(ร้อยละ) 

 

1 หลักสูตร 
 

 

 

 

 

≥60 

สาขาวชิาการ

จัดการโลจิสติกส ์

มกราคม 2561 100,000.00 สาขาวชิาการ

จัดการโลจิ

สติกส์ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้

เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการพัฒนา

สาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ อย่างเป็นระบบ  
 

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัตกิารแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หนว่ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนา

สาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางท่ีก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้เป็น

เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลใหส้ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ รวมทัง้สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทคัคะ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ี

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
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2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะอย่างต่อเนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ทุกๆเดือน  

พร้อมใหผู้้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

พัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ข  

รายงานการประชุม ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผนปฏบิัตกิารพัฒนา

สาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ค  

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา 

สาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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