
 

 

 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 



ก 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 การแสวงหาแหล่งทุนและรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนมีความมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน การบริหารจัดการรายได้และ

ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรมากขึ้นจากการหารายได้เป็นของตนเอง โดยเน้น

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการและความ

ประสงค์ของผูร้ับบริการเป็นส าคัญ  

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการบริการ

วิชาการ มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีส่วนร่วม เพื่อน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคม

และประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

 เพื่อจัดหารายได้จากการบริการวิชาการหรือการวิจัยในการสนับสนุน พัฒนาพันธกิจของ

หนว่ยงาน 

 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการการจัดหารายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

25,000 บาท/คน 



ข 

 

 โดยแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุป

โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ในแต่ละด้าน 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

ให้ค าปรกึษาระบบคุณภาพความปลอดภัยทางถนน ISO 39000 – 2012 

ส าหรับผู้ประกอบการขนส่ง (Road Traffic Safety) 

1,200,000 

ให้บริการที่ปรึกษาระบบข้อมูลอุบัติเหตุบันทึกในเครื่อง SIMULARTOR 

ส าหรับทดสอบพนักงานขับรถบรรทุกร่วมกับบริษัท LOXSIM 

250,000 

ใหค้ าปรึกษาด้าน Logistics and Supply Chain บริษัท Double A 

1) S&OP Process 

2) สร้าง Senior Driver 

3) จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Road Traffice 

SafetyISO 39001:2012 

900,000 

จัดท าคู่มอืให้ค าปรึกษาจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ขับขี่สาธารณะ(ขนส่ง

ผูโ้ดยสาร) บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

100,000 

จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 จ านวน 3 

สาขา 

160,000 

 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สรา้งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยจัดท าแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 



ค 

 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ รวมทั้งสามารถประเมินผล

ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

การติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

การติดตาม ประเมินผลโดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ มีการติดตาม

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมท าการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์คมสัน    โสมณวัตร 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสจตกิส์และซัพพลายเชน 
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สารบัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 1 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดหารายได้ 3 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

     1.5.1 วสิัยทัศน ์(Vision) 3 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 3 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 4 

     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 ค่านิยมหลัก (Core Values) 4 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

4 

ส่วนที่ 2 ปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  

 2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 6 

 2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 6 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 7 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 8 

  



จ 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติ 10 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 11 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 13 

 ภาคผนวก ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 18 

 ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 23 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการบริหารวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองได้ โดยมุ่งให้

ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยืนอยู่อย่างสง่างามในสังคมวิชาการวิทยาลัยฯ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีแผนปฏิบัติงานโครงการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และแนวทาง

ในการด าเนินการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสมารถติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการจัดหารายได้ของหน่วยงาน  

 

1.2 โครงสร้างวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวิชาการ 

  

  

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  

  
หัวหน้าส านักงาน 

  
  

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 

2.4 สวัสดิการ 

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ ์

1.3 วิเทศสัมพันธ ์

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิตวารสารวชิาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

1.6 สถาบันวจิัยธุรกจิซัพ

พลายเชน  

  

อธิการบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกจิการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กจิการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกูย้มื 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

 

 2. งานบริการวชิาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานการจัดหารายได้ 

ปีงบประมาณ จ านวนเงนิ 

2558 1,665,000.00 

2559 2,730,400.00 

2560  

รวม 4,395,400.00 

 

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. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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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 พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 

 

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) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  
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6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้ 

1. มีการบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรมากขึ้นจากการ

หารายได้เป็นของตนเอง 

2.แสวงหาแหลง่ทุนและรายได้จากงานวจิัยและบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนมคีวามมั่นคงและช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการเงิน 

3.พัฒนาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้ประกอบการ 

พัฒนาศักยภาพใหพ้ร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านภาษา และวิชาการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

เพื่อจัดหารายได้จากการบริการวิชาการหรือการวิจัยในการสนับสนุนพัฒนาพันธกิจของหน่วยงาน 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏิบัติตามภารกิจ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละเฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการการจัดหารายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์ประจ า 

25,000 บาท/คน 



7 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3 กรกฏาคม 2560 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

3 กรกฏาคม - 11 

กรกฏาคม 2560 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 

11 กรกฏาคม 2560 – 

15 สิงหาคม 2560 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานเจ้าภาพ 

15 สิงหาคม – 30 

สิงหาคม 2560 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

30 สิงหาคม – 26 

กันยายน 2560 

6 ขออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

8-30 กันยายน 2560  

7 เผยแพรแ่ผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 

1 ตุลาคม 2560 
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2.5. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  

ผู้รับผิด 

ชอบ 

1 ให้ค าปรึกษาระบบ

คุณภาพความ

ปลอดภัยทางถนน ISO 

39000 – 2012 

ส าหรับผู้ประกอบการ

ขนส่ง (Road Traffic 

Safety) 

1) เพื่อยกระดับการบริหารการขนสง่

ทางถนน 

2) ปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ความปลอดภัยด้านการขนส่งคล้าย 

3) ลดอุบัติเหตุทางถนนของ

ผูป้ระกอบการและประเทศ 

1)จ านวนบริษัทขนส่งที่เข้า

ร่วมโครงการ 

2)จ านวนบุคลากรที่มสี่วน

ร่วมจัดท าระบบฯ 

3)ค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

ความปลอดภัยลดลง 

6 ราย บริษัทขนส่ง

สินค้าและขนส่ง

ผูโ้ดยสาร 

มกราคม – 

กันยายน 

2561 

1,200,000 

บาท 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

2 ให้บริการที่ปรึกษา

ระบบข้อมูลอุบัติเหตุ

บันทึกในเครื่อง 

SIMULARTOR ส าหรับ

ทดสอบพนักงานขับ

รถบรรทุกร่วมกับ

บริษัท LOXSIM 

1)ส่งเสริมให้พนักงานขับรถได้เรยีนรู้

จากเหตุการณ์จริง 

2)ให้รูว้ิธีการป้องกันและแก้ปัญหา

ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ 

3)ได้เรยีนรู้พฤติกรรมในการขับรถใน

สถานการณ์ต่างๆ 

1)จ านวนองค์กรที่เข้าร่วม

โครงการ 

2)จ านวนพนักงานขับรถที่

เข้าร่วมทดสอบ 

5,000 คน 1) บริษัทขนส่ง

สินค้า 

2) สมาคมการ

ขนส่งสินค้า 

3 )  พ นั ก ง า น

ขนส่งสินค้าและ

ผูโ้ดยสาร 

มกราคม – 

กันยายน 

2561 

250,000 

บาท 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

3 ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น 

Logistics and Supply 

Chain บริษัท Double A 

1) S&OP Process 

1) ปรับปรุงกระบวนการ Logistics 

and Supply Chain ขององค์กร 

2) ลดตน้ทุน Operation Cost 

3) ตอบสนองความตอ้งการของ

1) ลดค่าใช้จ่ายด้านการ

ขนส่ง 

2) ลดค่าใช้จ่ายการถือ

ครองสินค้าคงคลัง 

ลด

ค่าใช้จ่าย

จาก

โครงการให้

บริษัท Double A 

และบริษัทที่

เกี่ยวข้อง 

มกราคม – 

กันยายน 

2561 

900,000 

บาท 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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2) สร้าง Senior Driver 

3)  จั ดท ามาตรฐาน

ความปลอดภั ยด้ าน

การขนส่ งทางถนน 

(Road Traffice 

SafetyISO 

39001:2012 

ลูกค้าที่สูงขึน้ 

4) เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขัน 

3)เพิ่มความพงึพอใจของ

ลูกค้า (DIFOT) 

ค าปรึกษา

ลง 5% 

4 จัดท าคู่มอืให้

ค าปรึกษาจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาผูข้ับขี่

สาธารณะ(ขนส่ง

ผูโ้ดยสาร) บริษัท 

ขนส่ง จ ากัด 

1) เพื่อยกระดับความสามารถของ

บุคลากร(พนักงานขับรถ) 

2) สรา้งความรว่มมือกับบริษัทรถ

ร่วมท าการขนส่ง 

3) เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 

1) จ านวนบริษัทขนส่งที่เข้า

ร่วม 

2) จ านวนพนักงานที่เข้า

ฝกึอบรม 

3) จ านวนอุบัติเหตุที่ลดลง 

1) บริษัทรถ

ร่วม5

บริษัท/ปี 

2) พนักงาน

ขับรถเข้า

ร่วม 360 

คน/ปี 

1) บริษัทรถร่วม

ฯ 

2) พนักงานขับ

รถทั้ ง ข อ งบข

ส,บริษัทรถร่วม

ฯ 

มกราคม – 

กันยายน 

2561 

100,000 

บาท 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

5 จัดอบรมและทดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แหง่ชาติระดับ 1 

จ านวน 3 สาขา 

1)เพื่อยกระดับฝมีอืแรงงานทุกระดับ

ของผู้ปฏิบัติงาน 

2)สร้างโอกาสความก้าวหน้าของ

พนักงาน 

3)ได้รับค่าตอบแทน(เงนิเดือน)ที่เป็น

อบรมและถูกกฎหมาย 

1)จ านวนบริษัทฯที่เข้าร่วม

โครงการ 

2)จ านวนพนักงานที่เข้ารับ

การทดสอบ 

160 คน กลุ่มบริษัทฯ 

-อุตสาหกรรม

และผู้

ใหบ้ริการโลจิ

สติกส์จังหวัด

นครปฐมและ

จังหวัดใกล้เคียง 

เมษายน – 

กันยายน 

2561 

160,000 

บาท 

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อปรับประบวน

การ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้

เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหา

รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล

การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ภาคผนวก ข 
รายงานการประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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