
 

    

 

  
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ระยะ 5 ป ี(2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 



ก 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

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 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด



ข 
 

 

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 
 

1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต 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 

 

 



ค 
 

 

6. อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

7. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

8. ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยให้ความส าคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

3. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. โครงการซ่อมบ ารุงปรับปรุง อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ           

   งบประมาณ   1,500,000 บาท 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา/บุคลากรตอ่อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่วทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดให้ 

ระดับ ≥ 4 



ง 
 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงก าร/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  

 

 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน    โสมณวัตร 

คณบดีวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน 

 

 



จ 
 

 

สารบญั 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

สารบัญ  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 1 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนินงานด้านแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมทิัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 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) 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 ค่านิยมหลัก (Core Values) 4 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  

 2.1 นโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 6 

 2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 6 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 7 

  

  



ฉ 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

     2.5 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม    

           2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี  

                   (พ.ศ. 2560- 2564) 

8 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม   

         

10 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ 11 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 12 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

14 

 ภาคผนวก ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิ
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความตระหนักท่ีจะด าเนินการปรับปรุง 

สภาพภูมทัิศน์ ทัศนียภาพท้ังภายในและภายนอกอาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์

และสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคารภายในวิทยาลัยฯ มีสภาพพื้นท่ีบางส่วนไม่เรียบร้อยและภูมิทัศน์ไม่ร่มร่ืน

สวยงาม รวมท้ังสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดตกแต่งปรับปรุง

ให้สวยงาม เพราะว่าสภาพแวดล้อมภูมทัิศน์น้ันก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็น รม่ร่ืน ให้กับผู้ท่ีอยู่และผู้มาเยี่ยม

เยือน เป็นสิ่งท่ีเมื่อเข้ามาในวิทยาลัยฯ แล้วมองเห็นเป็นประการแรก สภาพแวดล้อมภูมิ ทัศน์นั้นยังใช้เป็นแหล่งการ

เรียนรู้ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมตา่งๆของบุคลากร ได้อีกประการหนึ่ง 

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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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 อาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.3 ผลิต

วารสารวชิาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธิการบดี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวสัดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  

 2. งานบริการ

วิชาการ 

2.1 บรกิารวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้ด าเนินการใชง้บประมาณประจ าปี 2561 ดังนี้ 

 

 2560 2561 

การปรุ งปรุ งอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์  และซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา 

1,456,464 900,000 

ในการปรับปรุงห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ ช้ัน 3 และ ช้ัน 4 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

15,000,000 - 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1,000,000 

 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ใหก้ารศกึษา (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 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (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  
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4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 นโยบายด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงพื้น สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม    

มีสภาพพร้อมสมบูรณ์เอือ้ต่อการเรียนการสอน และกิจกรรมของวทิยาลัยฯ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม และเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วน 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษา/บุคลากรตอ่อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกของวิทยาลัยฯ 

ระดับ ≥ 4.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

2 สิงหาคม 2561 

2 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความรว่มมอืกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

3 กันยายน - 7 กันยายน 

2561 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

7-14 กันยายน 2561 

4 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมทิัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับหนว่ยงานกองกลาง

เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ 

17-21 กันยายน 2561 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณา 

24 – 28 กันยายน 2561 

6 ขออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

24 – 28 กันยายน 2561 

7 เผยแพรแ่ผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความรว่มมอืกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 
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แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
 

5.1 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 1.  โครงการซ่อม

บ ารุงปรับปรุง 

อาคาร ระบบ

ไฟฟา้ ระบบ

ประปา ระบบ

เครื่องปรับอา

กาศ 

 

 1. เพื่อปรับปรุง 

ซ่อมแซม และต่อเตมิ

โครงสร้าง อาคาร

สถานท่ีต่าง ๆ ของ

วทิยาลัยให้อยูใ่นสภาพ

ท่ีสมบูรณ์ มั่นคงและ

ปลอดภัย 

2. เพื่อปรับเปลี่ยน

โครงสร้างอาคาร 

ห้องเรียน 

ห้องปฏบัิตกิารตา่ง ๆ

ให้เอื้อตอ่การเรียนการ

สอน 

3. เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ระบบไฟฟา้ ระบบ

ประปา ระบบ

เครื่องปรับอากาศตา่ง 

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาท่ีมี

ตอ่อาคาร

สถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความ

สะดวกของ

วทิยาลัย 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 บุคลากร

และ

นักศกึษา 

1,000,000 1,168,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หัวหน้า

ส านักงาน 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิด 

ชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ๆ ของวิทยาลัยให้

พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

4. เพื่อจดัระเบียบ

บริเวณท่ัวไปของ

วทิยาลัยให้สวยงามมี

ความปลอดภัย 

5. เพื่อให้อาคาร

สถานท่ีมีสภาพคงทน

พร้อมให้บริการ

ตลอดเวลา 
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5.2 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการซ่อมบ ารุง

ปรับปรุง อาคาร 

ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบ

เครื่องปรับอากาศ 

 

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และตอ่

เติมโครงสร้าง อาคารสถานที่ตา่ง 

ๆ ของวิทยาลัยใหอ้ยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ มั่นคงและปลอดภัย 

2. เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง

อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ต่าง ๆใหเ้อือ้ต่อการเรียนการสอน 

3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑ ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

ระบบเครื่องปรับอากาศต่าง ๆ 

ของวิทยาลัยใหพ้ร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

4. เพื่อจัดระเบียบบริเวณทั่วไปของ

วิทยาลัยใหส้วยงามมีความ

ปลอดภัย 

5. เพื่อให้อาคารสถานที่มีสภาพ

คงทนพร้อมให้บริการตลอดเวลา 

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรและ

นักศึกษาที่มตี่อ

อาคารสถานที่และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกของวิทยาลัย 

4.00 บุคลากรและ

นักศึกษา 

1 ต.ค.61-

30 ก.ย. 62 

1,500,000 ฝา่ยอาคาร

และสถานที่ 

9 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือใน

การจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

วิทยาลัย   โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 

 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุง

ภูมทิัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ภาคผนวก ข  
รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ภาคผนวก ค  
ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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