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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ก 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการ

จัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการก าหนดอัต

ลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้น

คุณธรรม น าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกอบด้วย 6 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

1. ระดับปริญญาเอก 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏบีัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

3. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวชิาธุรกิจพาณชิยนาวี 

2.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

2.1.3 แขนงวชิาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

2.1.5 แขนงวชิาการจัดการการขนสง่ 

2.2. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย

คุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่ง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ตาม



ข 

หลักการ 7–S Model ของ Mckinsey โดยมีแนวทาง ได้แก่  Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) 

System (ระบบ) Skill (ความช านาญ) Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

และส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยมีแนวทาง 

ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้ม

เศรษฐกิจ S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม Technology วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  จากประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน สรุปปัจจัยแต่ละ ด้าน ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในต าแหน่ง “ เร่งขยายงาน ” 
 

 
 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนกล

ยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป้าหมาย

หลักในการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน

แผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 

จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4 

ยุทธศาสตร ์และมีจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้

ดังนี้ 



ค 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

2.พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (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. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

 



ง 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรน์ีมุ้่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ เพิ่มผลิตภาพใหก้ับองค์กร และ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวิทยาลัย สนับสนุนกระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติราชการและเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารชนได้ทราบ 

เป้าหมายนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของ

วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ

ปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้

สามารถผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์นี้นับเป็นภารกิจส าคัญของวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง ท าให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่

จะต้องด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ คือ 1) ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่

วิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้

เครือขา่ยซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



จ 

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตของ

วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โดยมีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้างการรับรู้และการ

สื่อสารสู่สังคมเพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต ของ

วิทยาลัย  รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยด าเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงกับความต้องการของ

กลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์  

ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อก ากับและควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยการ

จัดท าแผนฯ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ า

วิทยาลัย  

 ทั้งนีก้ารพัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา

การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัย ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

(2) แผนการจัดการความรู้ 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(7) แผนพัฒนาบุคลากร 

(8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(11) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(13) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
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(14) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(15) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(16) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ มิติประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / กลยุทธ์ 

โครงการเชงิ ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน / 

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 10 23 26 28 

2) สรา้งผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่น

อย่างย่ังยนื 

9 14 12 12 

3) การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับองคก์รและหน่วยงาน

ภายนอก 

5 6 7 8 

4) สรา้งการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาต ิ 6 8 8 8 

รวม 30 51 53 56 

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร ์ในส่วนที่ 4 และเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมี

การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน / 

กลยุทธ์ 

โครงการเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 9 21 16 18 

2) สรา้งผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

อย่างย่ังยนื 

10 17 12 15 

3) การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับองคก์รและหน่วยงาน

ภายนอก 

5 6 6 6 

4) สรา้งการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาต ิ 5 6 6 6 

รวม 29 50 40 45 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กร  

2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

กิจกรรม 

3. มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กร 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

สู่การประเมินผลงาน 

4. สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผล 

6. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทบทวน / จัดท าแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนฯ รายชื่อ

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  และบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

เว็บไซต์วทิยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก ซึ่งถือวา่เป็นวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนแหง่แรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในก ากับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น

อิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน      

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงตอ่ความตอ้งการของสถานประกอบการณ์  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิค

วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ อีกทั้งเรายังสรา้งองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิด

การพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ

ท างานหลังจบการศกึษา  

ช่วงเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงาน

มาประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ท าให้ วิทยาลัยฯ

สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศ

ให้กับบัณฑิตเพื่อน าความรู้  ความสมารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์    
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1.3 โครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 

 
หวัหน้าส านกังาน 

  

  1.งานบริการการศกึษา 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

1.2 หลักสูตรและการ

สอน 

1.3 ทะเบียนและ

ประมวลผลข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวชิาการ 

1.6 คุณวฒุปิริญญาเอก 

  

  

2. งานคลงัและพัสด ุ

2.1 การเงิน งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

 

  

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.งานพัฒนา

งานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพร่

ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิต

วารสารวิชาการ 

1.4 บริการวิชากร

แก่สังคม 

1.5 U-Ranking 

  

อธิการบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วเิคราะห์แผนงาน

และงบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏบัิติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการ

นักศกึษาและ

ศลิปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศกึษา 

1.2 บริหารและสวัสดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  
2. งานบริการ

วชิาการ 

2.1 บริการวิชาการ 

2.2 งานหารายได ้

สถาบันธุรกิจ

ซัพพลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน(ปีการศึกษา) 

2559 2560 2561 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ)  

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1 1 1 

ระดับบัณฑิตศกึษา   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

1 1 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 5 5 5 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา(ปีการศึกษา) 
 

สรุปรายชื่อนักศึกษาคงอยู่ ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ล าดับ สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รวม 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        

1. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคปกติ) 203 283 229 715 

2. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) 18 20 32 70 

3. การจัดการโลจสิติกส์ (โครงการความร่วมมือกับบริษัท ดั๊บเบิล้เอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 18 - - 18 

4. การจัดการโลจสิติกส์ (โครงการความร่วมมือกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ) TIFFA 
17 31 - 48 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ      

1. แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี 232 296 244 772 

2. แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี (โครงการความรว่มมอืกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ) TIFFA 
- - 30 30 

3. แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก 56 42 26 124 

4. แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก (โครงการความรว่มมอืกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด) 
8 27 - 35 

5. แขนงการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 28 - - 28 

6. แขนงการจัดการการขนส่ง 102 129 50 281 
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สรุปรายชื่อนักศึกษาคงอยู่ ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ล าดับ สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รวม 

7. แขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 89 172 131 392 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 11 4 2 17  

ระดับบัณฑิตศกึษา       

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 47 11 30 88 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 6 2 8 16 

โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโนยีอักษรพัทยา      

1. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคปกติ) - 12 - 12 

2. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) - 24 33 57 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง      

1. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคปกติ) - 25 31 56 

2. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) - 14 14 28 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี      

1. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคปกติ) 49 64 33 146 

2. การจัดการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) - 13 9 22 

รวม 884 1,169 902  
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  
2557 2558 2559 2560 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ)   

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 80 110 162 169 

2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ - 190 269 349 

   2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี 49 105 127 148 

   2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 85 115 107 

   2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ

อาหารและบริการ 

- - 27 37 

   2.4 แขนงวิชาการจัดการขนส่ง - - - 57 

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

- - 1 3 

ระดับบัณฑิตศกึษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ)   

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนเชงิยุทธศาสตร์ 

- 5 1 2 

ระดับบัณฑิตศกึษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ) 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนเชิงยุทธศาสตร์ 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น 129 305 432  

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา  

2557 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 

2558 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา  

2559 (ร้อยละ) 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 95.03 86.17 97.22 

2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ - - 91.97 

   2.1 แขนงวชิาการธุรกิจพาณชิยนาวี 91.67 91.92  

   2.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 98.67  

   2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

ธุรกิจอาหารและบริการ 

- -  
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สาขาวิชา 
ปีการศึกษา  

2557 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา 

2558 (ร้อยละ) 

ปีการศึกษา  

2559 (ร้อยละ) 

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

- - 100 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน (ปีงบประมาณ) 

วิทยาลัยฯ 

2558 2559 2560 2561 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ผลงานวิจัย 8 4 18 8 21 21 42 - 

รวมทั้งสิ้น 8 4 18 8 21 21 42 - 

 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ (ปงีบประมาณ) 

2558 2559 2560 2561 

โครงการบรกิารวชิาการ 16 26 35 50 

รวมทั้งสิ้น 16 26 35 50 

 

1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(ปีการศึกษา) 

2558 2559 2560 2561 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 8 6 5 5 

รวมทั้งสิ้น 8 6 5 5 
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1.4.8 บุคลากร   

- สายวิชาการ 

ล าดับ สาขาวิชา 

(ปีงบประมาณ) 

2558 2559 2560 2561 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

1 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 1 5  4 1 5 

2 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

 แขนงธุรกิจพาณชิยนาวี - 5 - 5 - 2 1 3 - 2 1 3 - 2 1 3 

 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 5 - 5 - 2 1 3 - 2 1 3 - 2 1 3 

 แขนงการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ - 5 - 5 - 2 1 3 - 2 1 3 - 2 1 3 

 แขนงการจัดการการขนสง่ - 5 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

 แขนงการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ - - - - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 5 - 5 - 4 1 5 - 4 1 5 - 4 1 5 

4 ระดับบัณฑิตศกึษา  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

- - 5 5 

- - 5 5 - - 5 5 - - 5 5 
5 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- - 5 5 

รวมทั้งสิน้ - 30 10 40 - 23 7 30 - 23 7 30 - 23 7 30 
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- สายสนับสนุนวิชาการ 

 

 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และ 

ซัพพลายเชน 

(ปีงบประมาณ) 

2558 2559 2560 2561 

ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม 

หัวหน้าส านักงาน - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 

เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป - 4 - - 4 - 4 - - 4 - 8 - - 8 - 8 - - 8 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 

นักวชิาการการศึกษา - 3 - - 3 - 5 - - 5 - 5 - - 5 - 5 - - 5 

นักวชิาการเงินและบัญชี - 2 - - 2 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการพัสุ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักประชาสัมพันธ์ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักประชาสัมพันธ์ - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

บรรณารักษ์ - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการโสตทัศนศึกษา - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

บุคลากร - 1 - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

เจา้หน้าที่วจิยั - - 1 - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 

พนักงานขับรถ 1 - - - - 2 - - - 2 2 - - - 2 2 - - - 2 

ช่างเทคนิค - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น 1 16 2 - 14 2 17 2 - 21 2 24 2 - 28 2 24 2 - 28 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปจัจัยเชิงยุทธศาสตร ์ 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 
 

ผู้บริหารช้ีแจ้งแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2562  

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัฯ 

 

น าเสนอแผนปฏิบตัิการดา้นตา่งๆ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลยัฯ 

 

น าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปสู่การปฏิบัต ิ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

มิ.ย. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. 2561 

ก.ค. 2561 

ก.ค. – ส.ค. 2561 

 

ก.ค-ส.ค. 2561 

ก.ย. 2561 

น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 เพื่อขอนมุัตติ่ออธิการบดมีหาวิทยาลัย 

 

ต.ค. 2561 

ก.ย. 2561 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร์วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

 2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี ้

 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

 System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรอืช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยสามารถสรุปประเด็น

ปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ดังต่อไปนี้ 

  

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรียนตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 

S 

2 วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

S 

3 วิทยาลัยฯ มแีผนยุทธศาสตระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน S 

4 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

S 

5 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

S 

6 วิทยาลัยฯ มหีลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มคีวามรใูนการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

S 

7 วิทยาลัยฯ มกีระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

S 

8 วิทยาลัยฯ มหีลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มคีวามรใูนการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

S 

9 วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ

นักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 

S 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

10 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มีนอ้ย w 

11 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย w 

12 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดรศึกษา 

w 

13 บุคลากรยังไม่เช่ียวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ w 

14 การด าเนินจัดท าโครงการไม เปนไปตามแผนระยะเวลา ขาดระบบการก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 

w 

15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยง

ข้อมูลภายใน 

w 

16 สัดสวนของอาจารยประจ าที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการต่ ากวาเกณฑมาตรฐาน w 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

17 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวทิยาลัยฯ O 

18 
ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

O 

19 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน ได้จัดท ามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ “ด้านโลจิ

สติกส์” ในสาขาการบริหารการขนสง่ การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง” ท า

ให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

O 

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศไทย ที่

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิขา

ที่เกี่ยวข้อง 

O 

21 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มจี านวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึน้ 

O 

22 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน O 

23 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มจี านวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึน้ 

O 

24 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

O 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

25 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

T 

26 ค่านิยมของคนในสังคมไทย กับความเป็นมหาวิทยาละยราชภัฎ ขาดความ

น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

T 

27 การแขง่ขันทางการศกึษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวะศกึษา

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

T 

28 กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบ่อย T 

29 ความไม่ม่ันคงทางการเมอืงและสภาพปัญหาจราจรส่งผลตอ่การเลือก

สถาบันการศึกษา 

T 

30 สถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีาร

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 

T 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน 

 
 

จากการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยน าปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี

ส่วนรว่มในการวิเคราะห ์ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในต าแหน่ง “ เร่งขยายงาน ” ดังตอ่ไปนี ้

ประเด็นจุดแข็ง วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัยได้มาตรฐานตรงกับความ

ต้องการของผู้ใชแ้รงงานและผูป้ระกอบการ มกีารจัดปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับวิทยาลัยฯมีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณต์รงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

ประเด็นจุดอ่อน จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย และวิทยาลัยฯ ยัง

ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอต าแหน่งวิชากา โดยที่

บุคลากรที่ยังไม่เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากของวิทยาลัยฯ และยังได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดท าวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์
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ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

ลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญในกรผลิตบัณฑิต  การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน

ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน 

ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  และนโยบายภาครัฐใน

การสนับสนุนเงนิกู้ยืมการศึกษา ท าให้ผู้ที่มฐีานะยากจน ได้มโีอกาศเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญตรี  

ประเด็นอุปสรรค วิทยาลัยฯมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาจากสถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผล

ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษา 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน ์: รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ือง

ตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภบิาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลย ี& ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าดี 
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative 

and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง

และชื่นชมของมนุษยชาต ิ
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ ( Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
 

 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) สง่เสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) สง่เสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) สง่เสริมให้มกีารจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) สง่เสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนใหม้ีการสร้างเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 2 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตรต์ามกรอบแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา

จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่ น (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ

ยุทธศาสตร ์มีดังนี ้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ  

ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ผลติงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง

การน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรอืนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละผลงานของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  3.

ร้อยละผลงานของนักศกึษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5.จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย

และงานนวัตกรรม 6.จ านวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตร 7.จ านวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการ 9.จ านวนผูม้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ

ฯ 10.ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 11.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า ร่วม

โครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 12.จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย

ชุมชนรว่มกับประชารัฐ 14.จ านวนผลติภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ 

15.จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 16.นักเรียนใน

ท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์

คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรม

และจรยิธรรม 18.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย และ 19.ร้อย

ละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรอืเทียบเท่าในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ 

ต่อมหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่าย 

ความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มี 

การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย 2.รอ้ยละของงานวิจัย บทความวชิาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4.จ านวนนักศึกษา

ชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กล

ยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ (ใส่ล าดับตาราง) 

ตารางที่ (ใส่ล าดับตาราง) แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 

และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์

เชงิ

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ ์

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 9 22 18 20 

2) สรา้งผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภูมปิัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

11 26 15 26 

3) สรา้งความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 5 6 6 6 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 6 6 6 

รวมทั้งสิ้น 30 60 45 58 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

ส่วนที่ 3 

สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศกึษา (Educate)  

2. วจิัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

 

3.10 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development 

Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  
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4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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3.11 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

วิสัยทัศน ์: วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลตินักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิง

คุณภาพการ

ให้บรกิาร

เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิง

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

1

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปัิญญาท้องถ่ินอย่าง

ยั่งยืน

การสร้างเครือข่ายความรว่มมอืกับองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอก

3

สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ

4

พันธกิจ :  1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  3. ด้านการบริการวิชาการ  4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.                

2

1. วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

1.บัณฑติมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ

ของผู้ใชบ้ัณฑติและสังคม และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

1. วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2. บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง

3.วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล

4. วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวกที่รองรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

5.วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

1.ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

1. วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ 

และท้องถ่ินให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

2. วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

1.  งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์

คุณภาพ

2. วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3. วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

4. วิทยาลัยมีกระบวนการด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1. อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

1. วิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถ่ินที่หลากหลาย

2. วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ

เครือข่ายต่างประเทศ   

1. วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ

ท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

ผู้ประกอบการ 

ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

1. วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2. ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัย

1. นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

1. ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็น

นานาชาติ

1. วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social 
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิผล 1.1 วทิยาลัย

เอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืน  

และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าป ี

≥4.00 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.45 ≥4.55 1.1.1.1 พัฒนาการบริหาร

จัดการองคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ 

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาต ิ

≥0.2 ≥0.2 ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้

นักศกึษาสง่ผลงานทาง

วชิาการ งานวจิัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริม

ผลงานนักศึกษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาติ

หรือนานาชาติ (A) 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมี

คุณภาพตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑิต 

และสังคม และมี

ทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.30 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณา

การการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้าง

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 

โครงการจัดการเรียน

การสอนสวนสุนันทา 

4.0  

(SSRU 4.0)กิจกรรม

จัดการเรียนการสอน

ด้านสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี 

≥80.00 ≥88.00 ≥91.00 ≥95.00 ≥95.00 

ประสิทธิภาพ 1.3 วทิยาลัยมี

การบูรณาการการ

จัดการเรียนสอนท่ี

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้าง

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(startup) 

- ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา 

มุง่ให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจ 

หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(Startup) 

โครงการสร้างและบ่ม

เพาะนักศกึษาให ้

“ออกตัว” (Startup) 

เป็นเจ้าของกิจการ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 
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คุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ 

สอดคล้องตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริม หรือ

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

≥4.31 ≥4.31 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา

นักศกึษาให้เป็นไปตาม 

อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

และมีคุณลักษณะบัณฑติท่ี

พงึประสงค์ 

โครงการพัฒนา

นักศกึษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์และอัต

ลักษณส์วนสุนันทา 

คณบดี 

1.3.3 ร้อยละของ

สาขาวิชาที่ส่งผลงานของ

นักศกึษาเข้าประกวด 

≥20.00 ≥20.00 ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สาขาวิชาบม่

เพาะและเสริมความรู้ 

ทักษะให้กับนักศกึษาในการ

สร้างผลงาน เข้าร่วม

ประกวดในเวทีระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

โครงการป้ันนักศกึษาสู่

เวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คณบดี 

1.3.4 ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีผ่านการน าเสนอ

ผลงานวจิัยจากการจัด 

Mini-conference 

- - ≥60.00 ≥70.00 ≥80.00 1.3.5.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาใน

ระดับนานาชาต ิ

โครงการน าเสนอ

งานวจิัย (Mini-

conference) ของ

นักศกึษา (A) 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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1.3.5 จ านวนผลงานวจิัย

ของนักศกึษาท่ีได้น าเสนอ

ในระดับนานาชาต ิ

- 1 2 3 4 โครงการพัฒนา

นักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับนานาชาติ 

 

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 คะแนน

ขึน้ไป 

1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพ

ของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแขง่ขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

(A) 

คณบดี 

1.4.2 ร้อยละของหลักสตูร

ท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนน

ไมต่่ ากว่าระดับ 3.01 

≥65.00 ≥70.00 ≥75.00 ≥80.00 ≥85.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการบริหาร

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ/

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

1.4.4 จ านวนรายวชิา

ภาษาไทยท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

- - 1 1 1 
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1.4.5 ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนนิการจัดท า

หลักสูตร 2 ภาษา 

- - 5 5 5 

การพัฒนา

องคก์าร 

1.5 บุคลากรทุก

ระดับมีความรู้ 

ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

- ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรศกึษา

ตอ่และเพ่ิมต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ  (A) 

คณบดี 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญา

เอก 

≥20.00 ≥30.00 ≥38.00 ≥40.00 ≥50.00 โครงการศกึษาตอ่ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

คณบดี 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีได้รับการพัฒนา 

≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรท้ัง

สายวชิาการและสาย

สนับสนุนวชิาการให้

สามารถปฏบัิตงิานได้อย่าง

มอือาชพี 

โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่มืออาชีพ 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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1.5.4 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

≥20.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

คณบดี 

1.6 บุคลากรมกีาร

ปฏบัิตงิานท่ี

ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของ

ผู้รับบริการ และทัน

ตอ่สถานการณท่ี์

เปลี่ยนแปลง 

1.6.1 ร้อยละของ

กระบวนการปฏบัิตงิานท่ี

ได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา 

- - ≥80.00 ≥85.00 ≥90.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมของกระบวนการ

ปฏบัิตงิานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.7 วทิยาลัยมกีาร

ประยุกตใ์ชห้ลัก

ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการ

พัฒนาและเกิด 

1.7.1 ระดับความเชื่อม่ัน

ของบุคลากรตอ่ระบบ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภบิาลของ

มหาวทิยาลัย 

- ≥4.51 ≥4.51 ≥4.75 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ

กลไกการก ากับองคก์รโดย

ประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงและ

หลักธรรมาภบิาลในการ

บริหารจัดการของ

โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีด ี

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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ธรรมาภบิาล มหาวทิยาลัยให้มีความ

ยดืหยุ่นและคล่องตัว 

1.8 วทิยาลัยมี

อาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนนิการตามพันธ

กิจได้อยา่งครบถ้วน 

1.8.1 ความพงึพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

- ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุง

อาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏบัิตกิาร และภูมิ

ทัศน์ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม ให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียน

การสอนและภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพและภูมทัิศน์ท่ี

เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

คณบดี 

1.9 วทิยาลัย

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติาม

ภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและ

วจิัยตอ่อาจารย์ประจ า 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหารายได้

ของหน่วยงานต่างๆ อยา่ง

เป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการ

วชิาการ 

คณบดี 
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ประสิทธิ

ผล 

2.1 ผลงานวชิาการ 

วจิัยและงานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

≥30.00 ≥30.00 ≥40.00 ≥50.00 ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้

ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.1.2 ร้อยละผลงานของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญา

โท ที่ได้รับการตพีมิพห์รือ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

3.00 3.00 ≥18.00 ≥18.00 ≥18.00 2.1.4.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษาให้

ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ประธาน

หลักสูตร โท 

เอก 

2.1.3 ร้อยละผลงานของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

- ≥3.00 ≥70.00 ≥70.00 ≥70.00 
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เอกท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

2.2 ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ 

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละ

ให้ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

≥50.00 ≥60.00 ≥62.00 ≥70.00 ≥80.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอด

องคค์วามรู้จากงานวจิัย 

ให้เกิดประโยชนก์ับชุมชน

รวมท้ังบูรณาการสอน

ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

ตอบสนอง Thailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย 

งานนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.2.2 จ านวนชุมชนท่ี

พึ่งพาตนเองได้จาก

ผลงานวจิัยและงาน

นวัตกรรม 

- - 5 5 5 

2.3 ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืน 

จดอนุสิทธิบัตร หรอื

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืน 

จดอนุสิทธิบัตร หรอื

- ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.3.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

โครงการส่งเสริมการ

จดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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สิทธิบัตร สิทธิบัตร สร้างสรรค์ให้ได้รับการ

จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

คุณภาพ

บริการ 

2.4 วทิยาลัยเป็น

ศูนยก์ลางแห่งการ

เรียนรู้  

และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน  

วสิาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชพี ผู้ประกอบการ

ใหม ่ 

และท้องถิ่นให้มคีวาม

ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยนื 

ตามศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.4.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหล่ง

เรียนรู้ (A) 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.4.4 ร้อยละของรายได้

ของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น(16) 

- - 30 30 30 2.4.4.1 ส่งเสริมการ

ให้บริการวิชาการ โดย

เนน้การสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยนืให้กับ

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชพี 

ผู้ประกอบการใหมแ่ละ

ท้องถิ่น 

โครงการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

แก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในท้องถิ่น 

(A)8 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.4.5 ร้อยละของนักเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ

สามารถอ่านออกเขียนได้

เพิ่มขึ้น 

- - 80 90 90 โครงการยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ดา้น

การอา่น การเขียน และ

การคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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2.4.7 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง

เครอืขา่ยชุมชนร่วมกับ

ประชารัฐ 

- - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 โครงการสร้างเครอืขา่ย

ชุมชนร่วมกับประชารัฐ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.5 วทิยาลัยมงีานวจิัย

ท่ีตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

 - กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

2.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย โดยอาศัย

เครอืขา่ย 

โครงการจัดหาแหล่งทุน

งานวจิัยโดยอาศัย

เครอืขา่ย 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.5.2 ร้อยละของ

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมอื 

กับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่า

ในระดับชาติหรือระดับ

- ≥20.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00  โครงการการวจิัยและ

นวัตกรรมเพื่อสร้าง

ความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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นานาชาติต่อผลงานวจิัย

และงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

ประสิทธิ

ภาพ 

2.6 งานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และ

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑ์

คุณภาพ 

2.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ/

กลไก 

ในการด าเนินงานวจิัย  

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน 

และเป็นท่ียอมรับ 

- 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านการวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

โครงการพัฒนาระบบ/

กลไกด้านการวจิัยและ

งานนวัตกรรม 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.7 วารสารวิชาการท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.7.1 จ านวน

วารสารวิชาการท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

- 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการยกระดับ

คุณภาพ

วารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพ

ท้ังระบบ 

รองคณบดฝี่าย

วจิัย 
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2.8 วทิยาลัยมี

กระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความ

ตอ้งการของท้องถิ่น

และสังคม 

2.8.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

ก าหนด 

- 1 1 1 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบการ

บริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความ

ตอ้งการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่นและ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบ

การบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.9 วทิยาลัยมี

กระบวนการด้านการ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท่ีได้

มาตรฐาน  

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2.9.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ีก าหนด 

- - 5 5 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

กิจกรรมสง่เสริมการ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 

การ

พัฒนา

องคก์าร 

2.10 อาจารย์และ

นักวจิัยมศีักยภาพใน

การริเร่ิม 

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการ

2.10.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีมีผลงานวิจัย 

≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥90.00 ≥90.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรหรือนักวจิัย

ให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวจิัยและ

นวัตกรรมอยา่งมี

โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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บริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองคก์รและหนว่ยงานภายนอก 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
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ประสิทธิ

ผล 

3.1 เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่มหาวิทยาลัย 

100 100 100 100 100 3.1.2.1 สนับสนุนการให้

เครอืขา่ยและท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การ

วจิัย บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

โครงการการมสี่วนร่วม

ของเครอืขา่ยและท้องถิ่น

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

รองรองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

5 5 5 5 5 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 วทิยาลัยมคีวาม

ร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ยและท้องถิ่นท่ี

หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยความร่วมมอื

หรือข้อตกลงในประเทศท่ี

มกีารด าเนนิการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

- ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 3.2.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศ 

เพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ  (A) 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

3.2.1.2 สนับสนุนการ

ด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

โครงการจัดกจิกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

ของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

รองคณบดฝี่าย

บริหาร 
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ของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

3.3  วทิยาลัยมกีาร

ด าเนนิการจัดกิจกรรม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

3.3.1 ร้อยละของ

หนว่ยงานท่ีมีการจัด

กิจกรรมกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

≥45.00 ≥55.00 ≥65.00 ≥75.00 ≥85.00 3.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและ

เครอืขา่ย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ยตา่งประเทศ  

(A) 

ประธาน

หลักสูตรดุษฎี

บัณฑิต 

ประสิทธิ

ภาพ 

3.4 วทิยาลัยมี

กระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความ

ร่วมมอืกับท้องถิ่น 

องคก์รภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กร

วชิาชีพ ผู้ประกอบการ  

ศษิยเ์ก่า และ

ตา่งประเทศ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความรว่มมือ

กับเครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไก

การแสวงหาและสรา้ง

ความสัมพันธ์ของ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ย 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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การ

พัฒนา 

องคก์าร 

3.5 วทิยาลัยมกีาร

พัฒนาฐานข้อมูล

เครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานขอ้มูลใน

การบริหารจัดการท่ีเอื้อ

ตอ่การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครอืขา่ยและท้องถิน่ 

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยใน

การบริหารจัดการ 

คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิ 

ผล 

4.1  วทิยาลัยเป็นท่ีรู้จัก

และยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง

ผลงานตามแนวทาง 

การจัดอันดับมหาวทิยาลัย

ให้เป็นท่ียอมรับ 

ในระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) (A) 

คณบดี 

4.1.2 ร้อยละของ

งานวจิัย บทความ

วชิาการ งานสร้างสรรค ์

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์

และนักวิจัยท่ีได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตอ่จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

≥0.50 ≥0.50 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการ

แข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการ

ประกวดผลงานวชิาการ

สู่เวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

คณบดี 

4.2 ความมีช่ือเสียง

ของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณแ์ละการ

ให้บริการของ

≥80.00 ≥80.00 ≥93.00 ≥95.00 ≥95.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์และการ

บริการให้ตรงตาม

โครงการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มหาวทิยาลัย กลุ่มเป้าหมายท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศกึษา

ชาวต่างชาติเข้าศึกษา

ตอ่ในสาขาวิชา 

4.3.1 จ านวนนักศกึษา

ชาวต่างชาติ/นักศกึษา

แลกเปลี่ยน 

1 2 2 2 2 4.3.1.1 สนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนจ านวน

นักศกึษาชาวตา่งชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศกึษานานาชาต ิ(A) 

ประธาน

หลักสูตร บริหาร

ดุษฎบัีณฑิต 

ประสิทธิภา

พ 

4.4 ระบบบริหาร

จัดการภายในท่ี

สามารถตอบสนองตอ่

ความเป็นนานาชาต ิ

4.4.1 จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาต ิ

1 1 1 1 1 4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดจ้างอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

ชาวต่างชาติ 

คณบดี 

การพัฒนา 

องคก์าร 

4.5 วทิยาลัยมกีารใช้

เทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

5 5 5 5 5 4.5.1.1 สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยแีละเครื่องมือ

ตา่งๆ ของ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์ 

โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์ 

คณบด ี
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ประสิทธิ

ผล 

1.1 วทิยาลัย

เอตทัคคะท่ีมี

ความยั่งยืน  

และได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ย

การประกันคุณภาพ

ภายในประจ าป ี

3.38 3.98 N/A ≥4.35 1.1.1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการ

องคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ 

โครงการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

 

800,000 - 800,000 รองคณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/

หรือนานาชาต ิ

- 15 0.85 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้

นักศกึษาสง่ผลงาน

ทางวิชาการ 

งานวจิัย และงาน

สร้างสรรค์เข้า

ประกวดใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการ

ส่งเสริมผลงาน

นักศกึษาสูก่าร

ประกวดใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ (A) 

500,000 - 500,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมี

คุณภาพตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยเป็น

ท่ียอมรับของผู้ใช้

บัณฑิต 

และสังคม และมี

ทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

4.23 4.39 4.38 ≥4.35 1.2.1.1 ส่งเสริม

การบูรณาการการ

สอนด้วยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพใน

การสร้างทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 

โครงการ

จัดการเรียน

การสอนสวน

สุนันทา 4.0  

(SSRU 4.0)

กิจกรรม

จัดการเรียน

การสอนดา้น

สังคมศาสตร์ 

16,800,700 9,515,100 26,315,800 รองคณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

1.2.2 ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ี

ได้งานท าและการ

ประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี 

60.63 91.79 93.91 ≥91.00 

ประสิทธิ

ภาพ 

1.3 วทิยาลัยมี

การบูรณาการ

การจัดการเรียน

สอนท่ีสง่เสริม

และสนับสนุน

1.3.1 ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับการ

พัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการรุ่น

ใหม ่(startup) 

- - - ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริม

และพัฒนา มุง่ให้

นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาเป็นเจ้าของ

ธุรกิจ หรือ

โครงการสร้าง

และบ่มเพาะ

นักศกึษาให ้

“ออกตัว” 

(Startup) เป็น

100,000 - 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

การสร้าง

คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 

สอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ประกอบการรุ่น

ใหม ่(Startup) 

เจ้าของกิจการ 

1.3.2 คะแนนเฉลี่ย

ความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

4.12 4.68 4.88 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริม

และพัฒนา

นักศกึษาให้เป็นไป

ตาม 

อัตลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

และมีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ 

โครงการ

พัฒนา

นักศกึษาตาม

คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์

และอัตลักษณ์

สวนสุนันทา 

3,000,000 1,900,000 4,900,000 คณบดี 

1.3.3 ร้อยละของ

สาขาวิชาที่ส่งผลงาน

ของนักศกึษาเข้า

ประกวด 

- - - ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนให้

สาขาวิชาบม่เพาะ

และเสริมความรู้ 

ทักษะให้กับ

โครงการป้ัน

นักศกึษาสูเ่วที

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

300,000 - 300,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

นักศกึษาในการ

สร้างผลงาน เข้า

ร่วมประกวดในเวที

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

1.3.4 ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีผ่านการ

น าเสนอผลงานวจิัย

จากการจัด Mini-

conference 

- - - ≥60.00 1.3.5.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

น าเสนอ

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาในระดับ

นานาชาต ิ

โครงการ

น าเสนอ

งานวจิัย (Mini-

conference) 

ของนักศกึษา 

(A) 

100,000 - 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย 

1.3.5 จ านวน

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาท่ีได้

น าเสนอในระดับ

นานาชาต ิ

- - - 2 โครงการ

พัฒนา

นักศกึษาสูก่าร

วจิัยในระดับ

นานาชาต ิ

100,000 - 100,000  
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.4.1 จ านวน

สาขาวิชาเอตทัคคะท่ี

มคีะแนนประเมิน

ตัง้แต ่60 คะแนนขึ้น

ไป 

- - 1 1 1.4.1.1 ยกระดับ

คุณภาพของ

สาขาวิชา

เอตทัคคะให้

สามารถแขง่ขันใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

โครงการ

พัฒนา

สาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ  (A) 

100,000 - 100,000 คณบดี 

1.4.2 ร้อยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ี

ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไมต่่ า

กว่าระดับ 3.01 

42.86 100 N/A ≥75.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

โครงการ

บริหาร

หลักสูตรท่ีมี

คุณภาพ 

200,000 - 200,000 รองคณบดี

ฝ่าย

แผนงาน

และประกัน

คุณภาพ/

รองคณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 
1.4.4 จ านวนรายวชิา

ภาษาไทยท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน

- - - 1 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

เป็นภาษาอังกฤษ 

1.4.5 ระดับ

ความส าเร็จของการ

ด าเนนิการจัดท า

หลักสูตร 2 ภาษา 

- - - 5 

การ

พัฒนา

องคก์าร 

1.5 บุคลากรทุก

ระดับมีความรู้ 

ทักษะและ

ทัศนคติในการ

ปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี 

1.5.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

- 5.66 7.14 ≥25.00 1.5.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนให้

บุคลากรศกึษาตอ่

และเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

โครงการเพิ่ม

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ  (A) 

100,000 - 100,000 คณบดี 

1.5.2 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

- 20.75 25.00 ≥38.00 โครงการศกึษา

ตอ่ในระดับท่ี

สูงขึน้ 

50,000 - 50,000 คณบดี 

1.5.3 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนา 

  95 ≥95.00 1.5.3.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรท้ัง

โครงการ

พัฒนา

บุคลากรสู่มือ

อาชีพ 

100,000 - 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

สายวชิาการและ

สายสนับสนุน

วชิาการให้สามารถ

ปฏบัิตงิานได้อย่าง

มอือาชพี 

1.5.4 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

- 17.46 25 ≥30.00 1.5.4.1 พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับ

บุคลากร 

โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

100,000 - 100,000 คณบดี 

1.6 บุคลากรมี

การปฏบัิตงิานท่ี

ตอบสนองตอ่

ความตอ้งการ

ของผู้รับบริการ 

และทันต่อ

สถานการณ์ท่ี

1.6.1 ร้อยละของ

กระบวนการ

ปฏบัิตงิานท่ีได้รับ

การปรับปรุงและ

พัฒนา 

- - - ≥80.00 1.6.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนานวัตกรรม

ของกระบวนการ

ปฏบัิตงิานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการ

พัฒนา/

ปรับปรุง

กระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

100,000 - 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

เปลี่ยนแปลง 

1.7 วทิยาลัยมี

การประยุกตใ์ช้

หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการ

พัฒนาและเกิด 

ธรรมาภบิาล 

1.7.1 ระดับความ

เชื่อม่ันของบุคลากร

ตอ่ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรร

มาภบิาลของ

มหาวทิยาลัย 

- 4.87 4.51 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุง

ระบบและกลไก

การก ากับองคก์ร

โดยประยุกตใ์ช้

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง

และหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหาร

จัดการของ

มหาวทิยาลัยให้มี

ความยดืหยุ่นและ

คล่องตัว 

โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีด ี

100,000 - 100,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

1.8 วทิยาลัยมี

อาคารสถานท่ี 

และสิ่งอ านวย

1.8.1 ความพงึพอใจ

ของนักศกึษา/

บุคลากรท่ีมีต่อ

- 4.94 4.59 ≥4.55 1.8.1.2 พัฒนาและ

ปรับปรุงอาคาร 

ห้องเรียน 

โครงการ

ปรับปรุง

กายภาพและ

3,662,000 3,308,000 6,970,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ความสะดวกที่

รองรับการ

ด าเนนิการตาม

พันธกิจได้อยา่ง

ครบถ้วน 

อาคารสถานท่ีและ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

ห้องปฏบัิตกิาร 

และภูมทัิศน์ท่ีเป็น

มติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรียน

การสอนและ

ภารกิจอืน่ๆ 

ภูมิทัศน์ท่ีเป็น

มติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

1.9 วทิยาลัย

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใช้

ในการปฏบัิตติาม

ภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหา

รายได้ด้านการ

บริการวิชาการและ

วจิัยตอ่อาจารย์

ประจ า 

- 7.52 256,923 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริม

และสนับสนุนการ

จัดหารายได้ของ

หนว่ยงานตา่งๆ 

อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

200,000 - 200,000 คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ประสิทธิ

ผล 

2.1 ผลงาน

วชิาการ วจิัยและ

งานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตพีมิพ ์

เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

2.1.1 ร้อยละของ

ผลงานวชิาการ วิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

50.3 56.98 51.79 ≥40.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้

ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

- 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.1.2 ร้อยละผลงาน

ของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับ

ปริญญาโท ที่ได้รับ

การตพีมิพห์รือ 

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาต ิ

- 1.00 2.50 ≥18.00 2.1.4.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษาให้

ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือ

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

- 100,000 100,000 ประธาน

หลักสูตร 

โท เอก 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

2.1.3 ร้อยละผลงาน

ของนักศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ี

ได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาต ิ

- - - ≥70.00 นานาชาต ิ

2.2 ผลงานวจิัย 

งานนวัตกรรม

หรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้

ประโยชนแ์ละให้

ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 ร้อยละ

ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

15 22 84.09 ≥62.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอด

องคค์วามรู้จากงานวจิัย 

ให้เกิดประโยชนก์ับ

ชุมชนรวมท้ังบูรณาการ

สอนด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัยตอบสนอง Thailand 

4.0 

โครงการถ่ายทอด

องคค์วามรู้ท่ีได้จาก

การวจิัย และ

นวัตกรรม เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

- 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.2.2 จ านวนชุมชนท่ี

พึ่งพาตนเองได้จาก

ผลงานวจิัยและงาน

- - - 5 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

นวัตกรรม 

2.3 ผลงานวจิัย 

งานนวัตกรรม

หรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืน

จดอนุสิทธิบัตร 

หรือสิทธิบัตร 

2.3.1 จ านวน

ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืน 

จดอนุสิทธิบัตร หรอื

สิทธิบัตร 

- - N/A ≥1 2.3.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับการ

จดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร 

โครงการส่งเสริมการ

จดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร 

- 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

คุณภาพ

บริการ 

2.4 วทิยาลัยเป็น

ศูนยก์ลางแห่ง

การเรียนรู้  

และบริการทาง

วชิาการแกชุ่มชน 

โรงเรียน  

วสิาหกิจชุมชน 

กลุ่มอาชพี 

2.4.1 จ านวนองค์

ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วชิาการ 

1 1 1 ≥1 2.4.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ (A) 

- 50,000 50,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.4.4 ร้อยละของ

รายได้ของครัวเรือน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ

- - - 30 2.4.4.1 ส่งเสริมการ

ให้บริการวิชาการ โดย

เนน้การสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยนืให้กับ

โครงการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

แก้ปัญหาความ

ยากจนของ

- - - รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ผู้ประกอบการ

ใหม ่ 

และท้องถิ่นให้มี

ความให้เข้มแข็ง

อย่างย่ังยนื 

ตามศาสตร์

พระราชา 

เพิ่มขึ้น(16) ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชพี 

ผู้ประกอบการใหมแ่ละ

ท้องถิ่น 

ประชาชนในท้องถิ่น 

(A)8 

2.4.5 ร้อยละของ

นักเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการสามารถ

อา่นออกเขยีนได้

เพิ่มขึ้น 

- - - 80 โครงการยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้

ด้านการอา่น การ

เขียน และการคิด

วเิคราะห์ของ

นักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

- - - รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.4.7 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สร้างเครอืขา่ยชุมชน

ร่วมกับประชารัฐ 

- - - ≥80.00 โครงการสร้าง

เครอืขา่ยชุมชน

ร่วมกับประชารัฐ 

- - - รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.5 วทิยาลัยมี

งานวจิัยท่ี

ตอบสนองตอ่

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่

146,52

8 

93899.

50 

110986

.92 

≥25,000 2.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทุนงานวิจัย โดย

โครงการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครอืขา่ย 

- - - รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ความตอ้งการ

ของแหล่งทุน 

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

 - กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

อาศัยเครอืขา่ย 

2.5.2 ร้อยละของ

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้

ร่วมมอื 

กับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรือ

เทียบเท่าใน

ระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อ

ผลงานวจิัยและงาน

- - 77.08 ≥4.00  โครงการการวจิัย

และนวตักรรมเพื่อ

สร้างความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

- - - รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

ประสิทธิ

ภาพ 

2.6 งานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ มี

คุณภาพได้ตาม

มาตรฐาน และ

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติตาม

เกณฑ์คุณภาพ 

2.6.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบ/กลไก

ในการด าเนินงาน

วจิัย งานนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ท่ี

ได้มาตรฐาน 

และเป็นท่ียอมรับ 

- - 4 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านการวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

โครงการพัฒนา

ระบบ/กลไกด้านการ

วจิัยและนวัตกรรม 

- 50,000 50,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.7 

วารสารวิชาการ

ท่ีได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

2.7.1 จ านวน

วารสารวิชาการท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

- - 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการยกระดับ

คุณภาพ

วารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ 

- 200,000 200,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

นานาชาติ 

2.8 วทิยาลัยมี

กระบวนการ

บริการวิชาการ 

ท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความ

ตอ้งการของ

ท้องถิ่นและ

สังคม 

2.8.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา

ท่ีก าหนด 

- - 3 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบการ

บริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความ

ตอ้งการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่นและ

สังคม 

โครงการพัฒนา

ระบบการบริการ

วชิาการ 

 50,000 50,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 

2.9 วทิยาลัยมี

กระบวนการด้าน

การ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมท่ี

ได้มาตรฐาน  

เป็นท่ียอมรับใน

2.9.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศลิปวฒันธรรม

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ีก าหนด 

- - - 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

กิจกรรมสง่เสริมการ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

กิจการ

นักศกึษา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

การ

พัฒนา

องคก์าร 

2.10 อาจารย์

และนักวิจัยมี

ศักยภาพในการ

ริเร่ิม 

สร้างสรรค์ 

งานวจิัย 

นวัตกรรม และ

การบริการ

วชิาการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีมี

ผลงานวจิัย 

92.63 82.69 85.71 ≥80.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรหรือนักวจิัย

ให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวจิัยและ

นวัตกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับองคก์รและหนว่ยงานภายนอก 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ประสิทธิ

ผล 

3.1 เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วม

ในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์

ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

80 100 100 100 3.1.2.1 สนับสนุนการ

ให้เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การพัฒนา

มหาวทิยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิต

บัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

โครงการการมี

ส่วนร่วมของ

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการ

พัฒนา

มหาวทิยาลัย 

 150,000 150,000 รองรอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

3.1.2 จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วม

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

4 5 5 5 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 วทิยาลัยมี

ความร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นท่ี

หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืหรือข้อตกลง

ในประเทศท่ีมีการ

ด าเนนิการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

- - 100 ≥75.00 3.2.1.1 พัฒนาหรอื

เพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย

ภายในประเทศ เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัย 

โครงการความ

ร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย

ภายในประเทศ  

(A) 

 50,000 50,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

3.2.1.2 สนับสนุนการ

ด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

ของเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัด

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืของ

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

 50,000 50,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 

3.3  วทิยาลัยมี

การด าเนนิการจัด

กิจกรรมความ

ร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

3.3.1 ร้อยละของ

หนว่ยงานท่ีมีการจัด

กิจกรรมกับ

เครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

2.38 4.75 N/A ≥65.00 3.3.1.1 พัฒนาหรอื

เพิ่มความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชนก์ับ

มหาวทิยาลัยและ

เครอืขา่ย 

โครงการความ

ร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย

ตา่งประเทศ  

(A) 

 300,000 300,000 ประธาน

หลักสูตร

ดุษฎี

บัณฑิต 

ประสิทธิ

ภาพ 

3.4 วทิยาลัยมี

กระบวนการ/

กลไกในการ

แสวงหาความ

3.4.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความ

- 5 2 5 3.4.1.1 พัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการ

หรือกลไกการ

แสวงหาและสร้าง

โครงการ

พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ร่วมมอืกับท้องถิ่น 

องคก์รภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

องคก์รวิชาชพี 

ผู้ประกอบการ  

ศษิยเ์ก่า และ

ตา่งประเทศ 

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย ความสัมพันธ์ของ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

เครอืขา่ย 

การ

พัฒนา 

องคก์าร 

3.5 วทิยาลัยมี

การพัฒนา

ฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยส าหรับ

การบริหาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

- - 4 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานขอ้มูลใน

การบริหารจัดการท่ี

เอื้อตอ่การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการ

พัฒนาปรับปรุง

ฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยใน

การบริหาร

จัดการ 

 50,000 50,000 คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งการรับรูแ้ละการยกย่องในระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ประสิทธิ 

ผล 

4.1  วทิยาลัยเป็น

ท่ีรู้จักและ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.1.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

90.91 90.91 61.54 5 4.1.1.1 สนับสนุน

การสร้างผลงาน

ตามแนวทาง 

การจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับ 

ในระดับนานาชาต ิ

โครงการจัด

อันดับ

มหาวทิยาลัย 

(U-Ranking) 

(A) 

100,000 - 100,000 คณบดี 

4.1.2 ร้อยละของ

งานวจิัย บทความ

วชิาการ งาน

สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัย

ท่ีได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือ

- - N/A ≥1.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้

มกีารแขง่ขันทาง

วชิาการใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกวด

ผลงานวชิาการ

สู่เวทีระดับชาติ

และนานาชาติ 

100,0000 - 100,000 คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

นานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

4.2 ความมี

ชื่อเสียงของ

มหาวทิยาลัย 

4.2.1 ร้อยละของ

การรับรู้ภาพลักษณ์

และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย 

89.60 99.89 96.32 ≥93.00 4.2.1.1 พัฒนา

ระบบการ

ประชาสัมพันธ์และ

การบริการให้ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมาย

ท้ังในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

โครงการ

ประชาสัมพันธ์

เชงิรุก 

2,000,000 1,000,000 3,000,000 คณบดี 

คุณภาพ

บริการ 

4.3 นักศกึษา

ชาวต่างชาติเข้า

ศกึษาตอ่ใน

สาขาวิชา 

4.3.1 จ านวน

นักศกึษา

ชาวต่างชาติ/

นักศกึษาแลกเปลี่ยน 

- - - 2 4.3.1.1 สนับสนุน

การแลกเปลี่ยน

จ านวนนักศกึษา

ชาวต่างชาติ 

โครงการ

แลกเปลีย่น

นักศกึษา

นานาชาต ิ(A) 

200,000 - 200,000 ประธาน

หลักสูตร 

บริหาร

ดุษฎี

บัณฑิต 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนนิงาน 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับ

ดูแล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ภาคปกติ ภาคพเิศษ รวม 

ประสิทธิภา

พ 

4.4 ระบบบริหาร

จัดการภายในท่ี

สามารถ

ตอบสนองตอ่

ความเป็น

นานาชาติ 

4.4.1 จ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาต ิ

- - - 1 4.4.1.1 ส่งเสริม

การจัดการเรียน

การสอนดว้ย

นวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการจัด

จ้างอาจารย์

ประจ าและ

นักวจิัย

ชาวต่างชาต ิ

- - - คณบดี 

การพัฒนา 

องคก์าร 

4.5 วทิยาลัยมี

การใช้เทคโนโลยี

และเครื่องมือ

ตา่งๆ ของ Social 

Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.5.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

- - 4 5 4.5.1.1 สนับสนุน

การใช้เทคโนโลยี

และเครื่องมือตา่งๆ 

ของ Social Media 

ในการ

ประชาสัมพันธ์ 

โครงการ

ปรับปรุง

เว็บไซต์ 

- - - คณบด ี
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความรว่มมอืในการแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ 

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

3. แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

5. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

7. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

8. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

9. แผนพัฒนาบุคลากร 

10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

11. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

12. แผนการจัดการความรู้ 

13. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 
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15. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

17. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

18. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วย

ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรไ์ป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานภายในองค์กร ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของให้มีความก้าวหน้า 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกันภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แล้ว วิทยาลัยฯจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมี

การตดิตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อัน

จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล 

จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ

แนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมกีลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

 

 

 

 

 



77 

 

 
 



78 

 

 
 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์เชงิยุทธศาสตร์ 
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ผลการวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ 

จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน จ านวน 40 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 160 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของผู้เรยีนตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

2 158 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจ าที่มคีุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

3 147 วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรยีนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ

นักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 

4 117 วิทยาลัยฯ มีเครอืข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  

5 91 วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

6 69 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 45 วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน 

8 39 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลติบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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9 35 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลติบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 74 บุคลากรยังไม่เช่ียวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 

2 62 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพแ์ละเผยแพร่มีนอ้ย 

3 55 สัดสวนของอาจารยประจ าทีด่ ารงต าแหนงทางวิชาการต่ ากวาเกณฑมาตรฐาน  

4 43 การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ยังมนี้อย 

5 42 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช้ในการบรหิาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยงข้อมูล

ภายใน 

6 21 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรใ่น

ระดับชาติและนานาชาต ิยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิของอดุรศึกษา 

7 7 การด าเนินจดัท าโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา ขาดระบบการก ากับ ตดิตาม 

ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  

 

3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 52 ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

2 43 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน ได้จัดท ามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ 

“ด้านโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและสินค้า

คงคลัง” ท าให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 
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3 41 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน  

4 33 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวทิยาลัยฯ 

5 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศ

ไทย ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ

สาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง 

6 30 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่

มีคา่ใช้จ่ายต่ ากว่า 

7 22 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น 

8 18 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น สง่ผล

ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

 

4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค มคีะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 70 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

2 37 สถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของวทิยาลัยฯ 

3 37 ค่านิยมของคนในสังคมไทย กับความเป็นมหาวิทยาละยราชภัฎ ขาดความ

น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

 26 การแขง่ขันทางการศกึษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวะศกึษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 
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 24 ความไม่มั่นคงทางการเมอืงและสภาพปัญหาจราจรส่งผลตอ่การเลือก

สถาบันการศึกษา 

 20 กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบ่อย 

 

5. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน  

 

 

จากการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยน าปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี

ส่วนรว่มในการวิเคราะห ์ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในต าแหน่ง “ เร่งขยายงาน ” ดังตอ่ไปนี ้

ประเด็นจุดแข็ง วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัยได้มาตรฐานตรงกับความ

ต้องการของผู้ใชแ้รงงานและผูป้ระกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า
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มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับวิทยาลัยฯมีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณต์รงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

ประเด็นจุดอ่อน จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย และวิทยาลัยฯ ยัง

ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอต าแหน่งวิชากา โดยที่

บุคลากรที่ยังไม่เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากของวิทยาลัยฯ และยังได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดท าวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์

ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

ลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญในกรผลิตบัณฑิต  การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน

ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน 

ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  และนโยบายภาครัฐใน

การสนับสนุนเงนิกู้ยืมการศึกษา ท าให้ผู้ที่มฐีานะยากจน ได้มโีอกาศเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญตรี  

ประเด็นอุปสรรค วิทยาลัยฯมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาจากสถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผล

ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษา 
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ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน   โสมณวัตร คณบดี 

2 อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4 อาจารย์วิรยิา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

6 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

7 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตรไวศยะ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

7 อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

8 อาจารย์ไกรวิทย์  สนิธุค ามูล รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณชิยนาวี 

9 อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

10 อาจารย์อนุช นามภญิโญ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้า

ปลีก 

11 อาจารย์พรเกียรต ิภักดีวงศ์เทพ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

12 อาจารย์วทัญญู ชูพักตร์ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ 

13 อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

ธุรกิจอาหารและบริการ 

14 อาจารย์พุฒิวัฒน์  ไวยวุฒิธนาภูมิ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจสิ์ติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

15 นางสาวสุนทรี พัชรประทีป หัวหนา้ส านักงาน 

16 นางสาวกรรณกิาร์  ศรพีนมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 


