
 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
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วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย สง่เสริมวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านโล

จิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณว์ิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษาด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงานของผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดวีิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการจัดการ

ที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการก าหนดอัตลักษณ์ คือ 

เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น า

วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี  ( พ.ศ. 2560 – 

2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 3 สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้างการ บรหิารจัดการ และผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑติศึกษาและระดับปรญิญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศกึษำ  

1.1  หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญำตรี (หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 

3.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 

3.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซอุ่ปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร 

3.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สินค้าทางอากาศ 

3.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกจิ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านยิม สรุปได้ดังน้ี 
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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 “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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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 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพใน

การปฏิบัติงานมากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนนิงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

1.2 เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

2. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

 

 

3. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ 

1.โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำยใน เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจอันดีระหว่ำงบุคลำกรกับมหำวทิยำลัย 

    1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางต่างๆ สื่อ social media (facebook line)เว็บไซต์ 300,000 

2.โครงกำรประชำสัมพันธ์ภำยนอก เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจอันดีระหว่ำงบุคลำกรกับมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

≥ 80 

2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media (กลุ่ม

นักศึกษา กลุ่มบุคลากร และกลุ่มศิษย์เก่า) 

≥ 3 กลุ่มเป้าหมาย 
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กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณ 

      2.1 กิจกรรมเดินสายแนะแนวประชาสัมพันธห์ลักสูตร 500,000 

      2.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียน 500,000 

      2.3 กิจกรรมผลิตสื่อ ( แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ ์VTR) 600,000 

3.โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

      3.1 กิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธท่ี์มีคุณภาพระดับอาชีพ   100,000 
 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน า

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีไปสู่การปฏิบัต ิสรุปดังน้ี 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ

ตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. สง่เสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน    โสมณวัตร 

คณบดวีิทยาลัยโลจิสจติกสแ์ละซัพพลายเชน 
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สำรบัญ 

 
ค ำน ำ ก 

สำรบัญ จ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสร้างคณะ/วิทยาลัย 1 

 1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3 

 1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

     1.5.2 พันธกจิ (Mission) 3 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 3 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 3 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 4 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

     1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 4 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply  

Chain Development Goals) 

4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 

 

 2.1 นโยบายดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัตกิารดา้นดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 6 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 6 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 7 

 2.5 แผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก   
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพ่ือยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหน่ึงของประเทศไทย 

โดย webometrics ประเทศสเปนซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่า

ภาคภูมิใจ และจ าเป็นอยา่งย่ิง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหน่ึงนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับ

ในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นน้ัน เราไมอ่าจปฏิสธไดเ้ลยว่า เคร่ืองมือที่ส าคัญน่ันคือ การ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก ซึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้อง

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่งความส าเร็จ

น้ัน 

 

 

1.2 โครงสร้ำงวิทยำลัย 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการ

อ านวยการ คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวจิัยและพัฒนา 

  

  
หัวหน้าส านักงาน 

  

  
1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวุฒิปริญญาเอก 

  

  
2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ

 

  

1.งานบรหิารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ์ 
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  บ ริการวิ ช ากรแ ก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/ประกัน
คุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 
1 . 2  พัฒ น า ร ะ บ บ แล ะ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   

  
  

  

1.งานกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1 . 3  แ น ะ แ น ว แ ล ะ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  

 2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรยีนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ 
2. กิจกรรมเดนิสายแนะแนวหลักสูตรและ การรับสมัครนักศึกษา  
3. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับภายนอก ( website Line Facebook ฯลฯ) 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนวิทยำลัยโลจิสตกิส์และซัพพลำยเชน ประจ ำปีงบประมำณ 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 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัตทิี่มีความรูค้วามสามารถในดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลติและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
   

1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครอืข่าย 

4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสนิทร์” 
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

  1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

  1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สู่การปฏิบัต ิพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

1.5.8 ค่ำนยิมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำวิทยำลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อม

ทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคลอ้งกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบ

บรหิารงานวิจัยที่มีประสทิธิภาพ ให้เกิดทักษะดา้นการวิจัย  

4) ให้บรกิารทางวิชาการที่มคีุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไดจ้ากการศึกษาวิจัยสูชุ่มชนและก่อให้เกิดเครอืข่ายความรว่มมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรูท้ี่

ถูกต้อง มีการสบืสานและสบืทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์

ดา้นการบรหิารไปสู่กจิกรรมต่างๆ ของภารกิจดา้นอื่นๆ  



5 

 

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนนิงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ

ประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธเ์ชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มียุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็น

ส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์น้ันนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น

อย่างย่ิงที่ทุกองค์กรจะต้องมี  

  การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง  มี

ระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล ทั้ง

ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างาน

ประชาสัมพันธ์มคีุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอยา่งย่ิงเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ

สร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น  ช่วยป้องกันรักษาช่ือเสียงของวิทยาลัย  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  

และช่วยสง่เสริมความนยิม และความต้องการเข้าถงึวิทยาลัย 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 ผู้ รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมึความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

 

2.3.3 ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของการรับรูภ้าพลักษณ์และการให้บรกิารที่ดีของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน (ร้อยละ) 

≥80.00 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media (กลุ่ม

นักศึกษา กลุ่มบุคลากร และกลุ่มศิษย์เก่า) 

≥ 3 กลุ่มเป้าหมาย 
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
 

ล ำดับ ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 

1 จัดท าค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3 กรกฏาคม 2560 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากหน่วยงาน

เจ้าภาพ 

3 กรกฏาคม - 11 

กรกฏาคม 2560 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

11 กรกฏาคม 2560 – 

15 สงิหาคม 2560 

4 จัดส่ง (รา่ง) จัดท าแผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้

หน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานเจ้าภาพ 

15 สงิหาคม – 30 

สงิหาคม 2560 

5 เสนอแผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 

30 สงิหาคม – 26 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

8-30 กันยายน 2560  

7 เผยแพร่แผนปฏิบัตกิารดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

1 ตุลาคม 2560 
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2.5 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี  

 

2.5.1 แผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด งบประ 

มำณ 

รวม  

ผู้รับผดิชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิกรุกภำยใน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และบรกิำรที่ดีของมหำวิทยำลัย 

1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ

พืน้ฐานภายในองค์กร เช่น 

ป้ายประชาสัมพันธแ์บบ

โปสเตอร์ ป้ายไวนิล คัท

เอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 

(แผ่นพับประชาสัมพันธ ์

ฯลฯ) 

เพื่อเผยแพร่

ข่าวสาร 

นโยบายข้อมูล

ตลอดจนสาระ

ความรู้ตา่งๆ แก่

บุคลากร 

ร้อยละของข่าว

ท่ีได้รับการ

เผยแพร ่

≥ 3กลุ่มเป้า 

หมาย 

นักศึกษา 

บุคลากร 

ศษิย์เก่า 

90 90 90 90 90 300,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2.โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิกรุกภำยนอก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และบรกิำรที่ดีของมหำวิทยำลัย 

2.1 กิจกรรมเดินสายแนะแนว

หลักสูตรและ การรับ

สมัครนักศึกษา 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยใน

ภาพรวม 

จ านวน

สถานศกึษาต่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีก าหนด 

จ านวน 30 

แหง่ 

สถานศกึษาท่ี

เปิดสอนระดับ

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย

หรือเทียบเท่า 

30 40 50 60 70 500,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนนิงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

1) โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิกรุกภำยใน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และบรกิำรที่ดีของมหำวิทยำลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวผ่าน

ช่องทางต่างๆ สื่อ social 

media (facebook line)

เว็บไซต์ 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย 

ข้อมูลตลอดจนสาระความรู้ตา่งๆ 

แก่บุคลากร 

ร้อยละของข่าวท่ีได้รับการ

เผยแพร ่

ร้อยละ 90 นักศึกษา และ

บุคลากร ภายใน

มหาวทิยาลัย 

 

เดือนตุลาคม 2560 

– เดือนกันยายน 

2561 

300,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2)โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิกรุกภำยนอก เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และบรกิำรที่ดีของมหำวิทยำลัย 

2.1 กิจกรรมเดินสายแนะ

แนวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

เพื่อประชาสัมพันธว์ทิยาลัยใน

ภาพรวม 

จ านวนสถานศกึษาต่อ

กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

จ านวน 40 

แหง่ 

กิจกรรมเดินสายแนะ

แนวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

เดือนตุลาคม 2560 

– เดือนมีนาคม 2561 

500,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2.2 กิจกรรมสร้างเครือข่าย

ครูแนะแนวโรงเรียน 

เพื่อสานความสัมพันธร์ะหว่าง

วทิยาลัยฯ กับ โรงเรียน 

จ านวนเครือข่ายครูแนะแนว จ านวน 30 

แหง่ 

ครูแนะแนวของแต่ละ

โรงเรียน 

เดือนตุลาคม 2560 

– เดือนมีนาคม 2561 

500,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2.3 กิจกรรมผลิตสื่อ ( แผ่น

พับ โปสเตอร์ ป้าย

ประชาสัมพันธ ์VTR) 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และ

ข่าวสารท่ีน่าสนใจใหก้ับ

หนว่ยงานภายนอกได้รับรู้

ภาพลักษณ์ของวทิยาลัย 

จ านวนข่าวท่ีเผยแพร่ในสื่อ จ านวน 30 ข่าว หนว่ยงภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

เดือนตุลาคม 2560 

– เดือนกันยายน 

2561 

600,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

3) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

3.1 กิจกรรมพัฒนานัก

ประชาสัมพันธท่ี์มี

คุณภาพระดับอาชีพ 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัตดิา้นการประชา

สัมพันธมืีความรูค้วามเข้าใจ

ดา้นเทคนิคการสื่อสาร

จ านวนครั้งท่ีได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง บุคลากรฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

เดือนตุลาคม 2560  100,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 
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กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนนิงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

ประชาสัมพันธ์ ที่สามารถ

น าไปปฏิบัตไิด้จริง และ

สามารถพัฒนาตนเองให้เกิด

ทักษะในการเป็นนักส่ือสารที่

ดี 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมนิผล 

 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปสู่การ

ปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้

เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเร่ืองการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ การด้านการการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี และ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิง

รุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ

ตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง้่าย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิานทราบถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการด าเนินงาน และ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ 

และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได ้โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างต่อเน่ือง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน เพ่ือน าไปสูก่ารตัดสินใจของผู้บรหิาร 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภำคผนวก ข  
รายงานการประชุม ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



20 

 

 
 



21 

 

 
 



22 

 

 
 



23 

 

 
 

 

 



24 

 

 

 

 

ภำคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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