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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562



ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการและความประสงค์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้บริการทาง

วิชาการเป็นการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดให้บริการทั้งหน่วยงานทางการศึกษา

ภาครัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการแก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในเชิงวิชาการ การ

ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ยัง

ได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนา

หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาและอาจเป็นการสรา้งความร่วมมือในการจัดหารายได้รว่มกันของ วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลาย

เชน มหาวิทยาลัยกับหนว่ยงานที่สรา้งความร่วมมือได้ตอ่ไป 

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการบริการวิชาการ มี

โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนร่วม เพื่อน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพ

การศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ 

  เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตรพ์ระราชา 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

  ร้อยละของของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ  60) 

  



ข 

 

 โดยแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/

กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแตล่ะด้าน 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการระยะ 5 ปี โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 1 250,000.00 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 1 500,000.00 

 

 ทั้งนี ้วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้น าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในแตล่ะปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรูใ้นแหล่งเรียนรู้ 1 50,000.00 

2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 

1  

3.โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีความมรีะเบียบ

วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

2  

4.โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 1 50,000.00 
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แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

  การตดิตาม ประเมนิผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร                                        
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง

มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน  เพื่อพัฒนาทุนทางสังคม และยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน  เสริมสร้างความ สัมพันธ์

อันดี และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชน  โดยอาศัยฐานความรู้จากการวิจัย งานสร้างสรรค์และ นวัตกรรม 

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยเสริมสร้างให้ชุมชนและสังคมมีศักยภาพในการช่วยเหลือ ตนเอง  

มหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความส าคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากงบประมาณที่ได้ จัดสรรกับ

ภารกิจหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งเป็นจ านวนเงินที่มากพอสมควร เป็นกลไกที่ช่วยให้  ภารกิจด้านนี้

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ และตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจงึจ าเป็นต้องมีเครื่องมอืประเมินการบริการวิชาการอย่างครบวงจร 

 

ข้อมูลผลการส ารวจปัญหาและความต้องการการบรกิารวชิาการ 5 พื้นที่รับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัย  

 ส าหรับการแผนปฏิบัติการด้านการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการภายใต้ผลการส ารวจปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนใน 5 พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้แก่  1) เขต

ดุสิต – เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  2) จังหวัดนครปฐม  3) จังหวัดสมุทรสงคราม  4) จังหวัดอุดรธานี  

และ 5) จังหวัดระนอง  โดยมีผลการส ารวจตามประเด็นหลัก ๆ  ได้แก่  การศึกษาการเรียนรู้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  การสนับสนุนและสร้างอาชีพชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

การลดความรุนแรงในชุมชน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริมสุขภาพการ

ดูแลผู้สูงอายุ  การแก้ปัญหายาเสพติด  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPการแปรรูปผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  

และการสบืสานวัฒนธรรมประเพณี  เป็นต้น 
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1. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 1.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดังตอ่ไปนี ้

 - ด้านการศึกษา : นักเรียนช้ัน ม.3 ยังมีคนที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกอยู่บ้าง 

 - ด้านสุขภาพ : มีผู้สูงอายุจ านวนมากในชุมชน ซึ่งต้องการการตรวจและดูแลสุขภาพให้กับ

ผูสู้งอายุในชุมชน,  

 - ด้านสภาพความเป็นอยู่ : ชุมชนบางแห่งนั้นรวมตัวกันยาก, มีความเห็นแก่ตัว, ชุมชนยังไม่มี

ความเข้มแข็ง, ยังคงมีกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เช่าที่เป็นคนถิ่นอื่นอพยพมาอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร, เยาวชนบางส่วนในชุมชนยังติดยาเสพติดหรอืมีสว่นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ 

 - ด้านความปลอดภัยในการด ารงชีวิต : มีทหาร ต ารวจ ก ากับดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน

อย่างใกล้ชิด 

 - ปัญหาอื่นๆ : มีการกู้ยืมหนี้นอกระบบ เนื่องจากชาวบ้านไม่มีรายได้ที่แน่นอนและไม่สามารถกู้ยืม

เงิน สินเชื่อจากธนาคารหรอืสถาบันทางการเงินได้, มคีวามตอ้งการใหข้ับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็ง โดยอยากใหทุ้กคนในชุมชนมสี่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆของชุมชน 

 - ชุมชน ม.พัน 4 รอ. นั้นมีความพร้อมในการเอือ้เฟื้อสถานที่ใหท้ ากิจกรรมได้ 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชา

ระบือธรรม เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความต้องการให้มหาวิทยลัยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การให้บริการที่ประทับใจส าหรับการนวดกดจุดฝ่าเท้า 

 

2. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

 2.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี ้

 - ระบบการปกครองขอต าบลคลองโยงนั้นมีการปกครองแบบที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น (สามัคคี

กัน) (มีพื้นที่ส่วนกลาง คือ ศาลาประชาคม) 

 - วัฒนธรรมการเข้าพืน้ที่ใน 8 หมู่ คือ 

   1) การลงพื้นที่นั้นต้องท าความเข้าใจและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมตามข้อตกลงความร่วมมือของ

สมาชิกหมู ่

   2) กิจกรม/การด าเนินงานจะต้องผา่นการด าเนินงานผ่านชุมชน 

   3) มคีวามตอ้งการใหม้หาวิทยาลัยเข้าถึงทุกชุมชน เหมอืนชุมชนหมูท่ี่ 4 

   4) ในพื้นที่อ าเภอพุทธมณฑลมีสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทุกหน่วยงานตรงมาที่อ าเภอพุทธมณฑล

ทั้งหมด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละหมู่ช่วยกันขับเคลื่อนกันขึ้นมา เช่น หมู่ที่ 4 เชิญชวนหมู่ที่ 2 เข้า

ร่วมกิจกรรม และเชญิกันเข้ามามีสว่นร่วมกันเรื่อยๆ 

   5) การต่อยอดผลการวิจัยและความตอ่เนื่องของผลงาน/กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน 
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   6) จุดเด่นของชุมชนต่างๆ คือ หล่อทองเหลือง, คัดแยกขยะ และส่วนใหญ่มีการท าเกษตรแบบ

อินทรีย์  

   7) ชุมชนมคีวามพรอ้มในการให้หน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมและศึกษาข้อมูลต่างๆ 

แต่มีเงื่อนไขการเข้ามาจัดกิจกรรมต้องขอให้มาด าเนินการจัดกิจกรรมหรือส ารวจข้อมูลต่างๆ หลังจาก 9 

โมง เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร จงึตอ้งใชเ้วลาในช่วงเชา้เข้าสวนและท านา 

3. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

 3.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีดังต่อไปนี ้

- การขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 

- การจัดระบบบริหารจัดการ/ การจัดระเบียบเพื่อการพัฒนา 

- การมสี่วนรว่มของชุมชน โดยการรวมกลุ่ม 

- การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชุมชน โดยที่ชุมชนต้องสามารถใช้งานข้อมูลได้จริง โดยทุกคนมีส่วนร่วม

ในการให้ขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์จากการรวบรวมได้จริง 

- การคิดต่อยอดโครงการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, กระบวนการคิด, กระบวนการใช้

ประโยชน์, กระบวนการตอ่ยอด/พัฒนา/การขยายผล 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยต้องยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้อง

พัฒนาสูส่ากล โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ ์เช่น ปลาทูต้มย า (ผลิตภัณฑ์ OTOP ต าบลจอมปลวก) และต้อง

พัฒนามตรฐาน อย. เชน่ ไข่เค็มตม้ย า  

- ผลิตภัณฑ์ของดอนมะโนรา เช่น ซุปไก่สกัด, น้ าตาลสด, เห็ดสามรส, ผลไม้กวน, ข้าวเกรียบปลาทู, 

ผา้ขาวม้า, ไข่เค็มซีอิว๋, วา่วจุฬา 

- การพัฒนาตลาดน้ าบางน้อย ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดนัดชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือของต าบลกระดังงา, 

พัฒนาการอ าเภอ และวัด ซึ่งตลาดนัดชุมชนมกีารน าผลติภัณฑ์ชุมชนที่ผลติเองและสามารถขายได้ 

- ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ตลาดน้ าบางน้อย มรภ.สวน

สุนันทา ซึ่งมีความต้องการในการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม โดยมีต้องการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ท้องถิ่น 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน ต าบล

จอมปลวก อ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าที่

มากขึ้นได้ด้วยการออกแบบผลติภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ ์ด้วยตนเอง 

 - ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

และสิ่งแวดล้อม ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความต้องการในการการ

เตรียมความพรอ้มส าหรับการขอรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพืน้ที่ต าบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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4. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

4.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ต าบลบ้านม่วง จังหวัดอุดรธานี ดังตอ่ไปนี ้ 

 4.1.1 ในพ้ืนที่ต าบลบ้านม่วงเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ คือ ค า

ชะโนด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเพื่อบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ-แม่ย่าปทุมมา เป็นจ านวนมาก จึง

ท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 

- พืน้ที่ทางกายภาพของบริเวณรอบข้างค าชะโนดนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจราจรติดขัด

, พื้นที่จอดรถมจี ากัด, ร้านค้าในบริเวณวัดศิรสิุทโธไม่ค่อยสะอาดและไม่ได้มาตรฐาน  

- สภาพแวดล้อมภายในเกาะค าชะโนดค่อนข้างเสื่อมโทรมเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ต า

ชะโนดนั้นล้มเป็นจ านวนมาก และขยะที่ผูค้นทิง้ไว้ในเกาะค าชะโนดมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นจ าพวกธุปเทียน พาน

บายศรี และขยะพลาสติกต่างๆ ท าให้ปริมาณขยะมีการสะสมเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นดินของเกาะค าชะ

โนดไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมไ้ด้ง่าย  

- อยากให้มีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของเกาะค าชะโนด โดยเปรียบเทียบ

ความสมบูรณ์ของต้นชะโนดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากการปลูกใหม่โดยชาวบ้าน และหาแนว

ทางการอนุรักษ์เกาะค าชะโนดใหด้ ารงอยู่อย่างอุดมสสมบูรณ์ตอ่ไปในอนาคต 

- ต้องการให้มีการศึกษาแนวทางการจัดการค าชะโนดทั้งระบบ เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวผู้ที่

ศรัทธาได้ โดยที่ไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลัง 

- ต้องการให้มมีัคคุเทศก์นอ้ยในการน าชมเกาะค าชะโนดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว  

 4.1.2 ความต้องการทางด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ต าบลบ้านม่วง มีดังต่อไปนี้ 

 - โรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบลูกเลือ-เนตรนารี เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยในการเรียนและ

การใชชี้วิต 

 - มีความต้องการให้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ดังนี้ 1)การฝึกฝนทักษะด้านการเรียนรู้ เช่น การฝึกฝนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ, การท่องบทอาขยาน, การ

ท่องสูตรคูณ, การฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ, การฝึกการวิจัย/การท าโครงงานในระดับนักเรียน 2) 

การฝึกฝนทักษะด้านการด ารงชีวิต เช่น การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/หน้าที่พลเมือง, การฝึกความ

กล้าแสดงออก, การฝึกอาชีพตา่งๆ เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวติในระหว่างการศึกษา  

 4.1.3 ศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น บ้านค าชะโนด 

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความต้องการในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกชุมชนค าชะโนดที่ซึ่งก าลัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางความเชื่อความศรัทธา 

  

 5. ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง 

 5.1 ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดระนอง ดังตอ่ไปนี ้ 
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- เรื่องของสุขภาวะของชาวเกาะหาดทรายด า โดยอยากให้มีการเข้าถึง และการให้ความรู้ดูแลสุขภาพ และ

สนับสนุนยารักษาโรค ทั้งของเด็กและของผู้สูงอายุ 

- การศึกษาการพัฒนาเยาวชน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับเด็กนักเรียน การท าฐานข้อมูลชุมชนไว้ จึงมีความต้องการการรวบรวมและทบทวนข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับชุมชนหาดทรายด าไว้ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลและการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้กับเกาะหาดทรายด า 

- การศกึษาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบระยะสั้นของเกาะหาดทรายด า 

- การท าบรรจุภัณฑ์ของผลผลติที่อยู่ในหมูบ่้านเกาะหาดทรายด า 

- การส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านเกาะหาดทรายด าให้มีรายได้ที่เพิ่มขึน้ และสามารถด ารงชีพอยู่ได้ 

- การปรับพืน้ที่ของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาระนอง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการบ าบัดรักษาโรคด้วย

ธรรมชาติ โดยใช้น้ าแรแ่ละสมุนไพร และสามารถออกก าลังกายได้ในสถานที่เดียว 

- การพัฒนาคุณภาพชวีิตของแรงงานพม่า เด็กต่างชาติ (พม่า) ให้ดีขึ้น 

- การศกึษาศักยภาพการค้าขายบริเวณชายแดนภาคใต้ 

- การศกึษาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ในพืน้ที่ที่เช่ือมต่อกับประเทศพมา่ 

 

1.2 โครงสร้างวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวิชาการ 

  

  

รองคณบด ี

ฝ่ายบริหาร 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายกจิการนักศกึษา 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายแผนงานฯ 

  

  

รองคณบดี  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  

  
หัวหน้าส านักงาน 

  

  

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศกึษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวิฒิปรญิญาเอก 

  

  
2. งานคลงัและพัสด ุ

2.1 การเงิน 

งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

 

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ ์

1.3 วิเทศสัมพันธ ์

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 

1.1 ผลิตผลงานวิจัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 

1.4 บรกิารวิชากรแก่สงัคม 

1.5 U-Ranking 

1.6 สถาบันวิจัยธุรกิจซัพ

พลายเชน  

  

อธิการบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/

ประกันคุณภาพ 

1.1 วิเคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติ

ราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กิจการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวสัดิ

ภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกู้ยืม 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

 
 2. งานบริการวชิาการ 

2.1 บรกิารวิชาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถาบันธุรกิจซัพ

พลายเชน 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบรกิารวิชาการ ให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562)      

 ปีงบประมาณ 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 2561 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบรกิารวิชาการ 

     วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สรุปผลการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม 

ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) พบว่า ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 2559-2562 บรรลุ

เป้าหมายประกันคุณภาพการศกึษาเกณฑ์ สมศ.ในทุกตัวบ่งชี ้และมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศกึษาเป็น 5 คะแนนเต็ม  

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (College of Logistics and Supply 

Chain Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้

มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียง

ส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 

ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง 

มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้าน

การบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

ของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการบริการวิชาการ 

 
2.1 นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1. มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจนในการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่ต้องการบริการวิชาการ  

2. มีระบบ วิธีการและหลักเกณฑ์ในการให้บริการวชิาการที่ชัดเจน 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตามประเมินสัมฤทธิผลการด าเนินการตามแผนไปพิจารณา 

ปรับปรุง บูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับภารกิจอื่น ๆ 

4. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการระยะสั้น ระยะ

ปานกลางและระยะยาว โดยจัดระบบการฝึกอบรมแบบวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้ข้าอบรมเป็นหลัก 

5. การให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและทิศทาง ทั้งด้านวิชาการ ตลอดจนการน าไปสู่

การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องเศรษฐกิจชุมชนสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน 

6. เชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อชุมชน และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากชุมชนและสถาบันการศกึษาในท้องถิ่น 

7. มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษา บริการวชิาการให้กับผูป้ระกอบการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ใหก้ับคณาจารย์ 

8. มีระบบประเมินผลการให้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและน ามาใช้

วางแผนในการบริการวิชาการตอ่ไป 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวชิาการ 

 เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตรพ์ระราชา 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

   วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงการจัดแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

และแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ป ีและประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สิงหาคม 2562 

2 วิทยาลัย จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สิงหาคม 2562 

3 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อตรวจสอบ 

26 สิงหาคม 2562 

4 ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สิงหาคม 2562 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ

คณะกรรมการบริหารหนว่ยงาน และอธิการบดีเพื่อพจิารณา

เห็นชอบ 

กันยายน 2562 

6 จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กันยายน 2562 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของผู้รับบริการการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด รอ้ยละ ≥ 60 
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ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้านการ

บริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ตุลาคม 2562 

8 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย และแผนปฏิบัติการด้าน

การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2562-

กันยายน 2563 
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการบริการวิชาการ 

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

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

1. โครงการเพิ่มจ านวนองค์

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 

1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการ

ด้ า น โลจิ ส ติ ก ส์  ใ ห้ กั บ

อ า จ า ร ย์  เ จ้ า ห น้ า ที่ 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

2. เพื่อ เป็นแหล่ง เ รียน รู้

ส า ห รั บ กั บ อ า จ า ร ย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป 

1 . ร้ อ ย ล ะ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

2.จ านวนองค์ความรู้ที่

เพิ่มขึ้นในแหล่ง เรียนรู้

บรกิารวิชาการ 

90 

 

1 

 

 

100 

 

1 

 

100 

 

1 

 

100 

 

1 

 

100 

 

1 

 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลั

ย 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 

โครงการพัฒนาระบบการบริการวชิาการ 

1. โครงการส่ ง เส ริมการ

พัฒนาระบบการบริการ

วิชาการ 

1 . เ พื่ อ เป็ น ก า รบ ริก า ร

วิชาการแก่ชุมชนและสร้าง

เค รือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนในเขต

พื้นที่ตั้งวิทยาลัยฯ (Sansai 

Model) 

2.เพื่อส่งเสริมการบูรณา

การการเรียนการสอนกับ

ร้อยละด้ านค ว ามพึ ง

พอใจ 

 - ร้อยละด้านความ รู้

ความเข้าใจ 

 - ร้อยละด้านการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของรายไดท้ี่ 

95 

 

95 

 

95 

95 

 

95 

 

95 

95 

 

95 

 

95 

95 

 

95 

 

95 

95 

 

95 

 

95 

อาจารย์/

บุคลากรของ

มหาวิทยาลั

ย/ชุมชน/

สังคม/

โรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่ายวิจัย

และ

พัฒนา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 

งานวิจัยของวิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนให้

เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3 . เ พื่ อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ความ รู้จากงานบริการ

วิชาการและงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ด้านการบริการ

วิชาการ และน าไปสู่การ

เผยแพร่ผลงานต่อชุมชน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2.5.2  แผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู ้

1 โครงการเพิ่มจ านวนองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

1.เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้และเผยแพร่

แหลง่เรียนรู้ศูนย์การเรยีนรู้

ปฏบัิตกิารด้านโลจิสตกิส ์ให้กับ

อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นกัศกึษา และ

บุคคลทั่วไป 

2.เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับกับ

อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นกัศกึษา และ

บุคคลทั่วไป 

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.จ านวนองค์ความรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

100 

 

1 

ชุมชน,ภาครัฐ, 

ภาคเอกชน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 

50,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 

โครงการบูรณาการพันธกจิสมัพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความจนของประชาชนในท้องถิ่น  

1  1.ศกึษาข้อมูลกลุม่เป้าหมาย การ

ด ารงชพี และสภาพแวดล้อม 

2.ปลูกจิตส านกึให้กลุม่เป้าหมาย 

โดยใชห้ลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

3.ปรับทัศนคติและสร้างโอกาสใน

การประกอบอาชพี 

4.ติดตาม 

 - รายได้ของครัวเรือนท่ี

เข้าร่วมโครงการพน้จาก

เกณฑ์ความยากจน ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 50 

 - รายได้ของประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ตอ่ปี 

- จ านวนครัวเรือนยากจน 

50 

 

 

 

 

30 

 

8 

ครู นักเรียน 

นักศกึษา 

ชาวบ้าน ชมุชน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 

 1.ผศ.ดร.ชัยฤทิ ์ทองรอด  

2.ดร.เบญจพนธ์   มเีงิน 

3.อาจารย์จัตตุรงค์ 

เพลนิหัด 

4.อาจารย์จุฬาพร พรหม

สาขา ณ สกลนคร 

5.อาจารย์ ดวงใจ  

จันทร์ดาแสง 

6.อาจารย์จุรีรัตน์ 

สมบูรณ์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

7.อาจารย์ ณัฐพล  

วัฒนไชย. 

8.อาจารย์ วริิยา    

บุญมาเลิศ 

9.อาจารย์ วทัญญู  

ชูภักตร์ 

10.อาจารย์ มาธุสร  

แข็งขัน 

11.อาจารย์ ดร.พเิชษฐ 

ตรีไวย 

12.อาจารย์ วราภรณ์ 

สารอินมูล 

13.อาจารย์ อัญชล ี 

หิรัญแพทย ์  

14.อาจารย์ ดร.ทมน ี

สุกใส 

15.อาจารย์ ไกรวิทย ์

สินธุค ามูล  

16.อาจารย์ สุวัฒน ์ 

นวลขาว 

17.อาจารย์ พรพรรณา 

เล่าประวัตชิัย 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

18.อาจารย์ สราวุธ 

 พุฒนวล 

19.อาจารย์ อัมพกิา  

เล่าประวัตชิัย  

20.อาจารย์ ศุภมติร 

 ศรีสวัสดิ ์  

21.อาจารย์ ศรายุทธ 

ขวัญเมอืง 

22.อาจารย์ สุรพงศ์ 

อนิทรภักดิ ์  

23.อาจารย์ ภริาย ุ 

แสนบุดดา 

24.อาจารย์ พชิญพ์สิุทธ์ิ 

ทิศอาจ 

25.อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ 

โหตระไวศยะ 

26.อาจารย์ พรเกียรต ิ

ภักดวีงศ์เทพ 

27.อาจารย์ ณัฐกันต์  

รู้ท านอง 

28.อาจารย์ ศริิอร  

สนองค์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

29.อาจารย์ พุทธิวัฒน์ 

ไวยวุฒธินาภูมิ                                  

30.อาจารย์ วศิวะ   

 อุนยะวงษ์                                          

31.อาจารย์ อธิรัตน์ 

อนิทจร                                            

32.อาจารย์ วราภรณ์  

วมิุกตะลพ                      

                  

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธหินา้ที่ของตนเองและผูอ้ื่น 

1.  1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความ

สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง 

ความกลมเกลียว ความปรองดอง

เป็นน้ าหนึ่งใจเดยีวกัน เพื่อ

แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน

ในการปฏบัิตงิานให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวาง

ไวอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.เพื่อสง่เสริมให้นักเรียนมีระเบียบ

วนิัย คือ ประพฤติ ปฏบัิตตินตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาของ

ร้อยละดา้นความพงึพอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้ความ

เข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

- ร้อยละของรายได้ท่ี 

- จ านวนชุมชนท่ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ส่งเสริมความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบ

วนิัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

95 

 

95 

 

95 

 

 

1 

คร ูนักเรียน 

นักศกึษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

โรงเรียน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ครอบครวัโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

ท่ีวางไวเ้พื่อให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันและเกิดความสงบสุขใน

สังคม 

3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน

สิทธิและหน้าท่ี คือ พัฒนาตนเองให้

เกิดความเข้าใจท่ีจะต้องประพฤติ 

ปฏบัิตตินตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกติกาของครอบครัวโรงเรียน 

ชุมชน และสังคมท่ีวางไว ้

ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้

พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมกีระมหา

กษัตริย์เป็นประมุข โดย

ด าเนนิการภายในพื้นท่ีให้

บริหารของมหาวิทยาลัยไม่

นอ้ยกว่า 1 ชุมชน/โรงเรียน 

2.  1.เพื่อการส่งเสริมความรัก ความ

สามัคคี ความมีระเบียบวนิัยเข้าใจใน

สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

2.เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของประชาชนใน

ชุมชนท้ัง 3 วัย ให้เกิดความรัก 

ความสามัคค ี

3.เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ร้อยละดา้นความพงึพอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้ความ

เข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

- ร้อยละของรายได้ท่ี 

- จ านวนชุมชนท่ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ส่งเสริมความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบ

วนิัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้

95 

95 

 

95 

 

 

1 

คร ูนักเรียน 

นักศกึษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

โรงเรียน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 

  



20 
 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมกีระมหา

กษัตริย์เป็นประมุข โดย

ด าเนนิการภายในพื้นท่ีให้

บริหารของมหาวิทยาลัยไม่

นอ้ยกว่า 1 ชุมชน/โรงเรียน 

โครงการพัฒนาระบบการบรกิารวิชาการ 

1. โครงการใหค้วามรู้การ

บริหารจัดการโครงการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน

และสังคม ประจ าป ี

2563 

1.เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่

ชุมชนและสร้างเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนในเขตพื้นท่ีต้ัง

วทิยาลัยฯ (Sansai Model) 

2.เพื่อสง่เสริมการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 

งานวจิัยของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชนให้เห็นผลอย่างเป็น

รูปธรรม 

3.เพื่อบริหารจัดการความรู้จากงาน

บริการวิชาการและงานวจิัยงาน

สร้างสรรค์ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์

ด้านการบริการวิชาการ และน าไปสู่

ร้อยละดา้นความพงึพอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้ความ

เข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

95 

95 

 

95 

อาจารย์ คร ู

นักเรียน 

นักศกึษา 

ชาวบ้าน ชุมชน 

โรงเรียน 

ต.ค.62-

ก.ย.63 

50,000  



21 
 

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

การเผยแพร่ผลงานตอ่ชุมชน 

 

2.5.3 แผนการน าการบรกิารวิชาการไปใช้ประโยชน์  

กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบูรณาการพันธกจิสมัพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความจนของประชาชนในท้องถิ่น 

1   - รายได้ของครัวเรือนท่ี

เข้าร่วมโครงการพน้จาก

เกณฑ์ความยากจน ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ 50 

 - รายได้ของประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ตอ่ปี 

50 

 

 

 

30 

ครู นักเรียน 

นักศกึษา ชาวบ้าน 

ชุมชน 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

 1) ท าให้ครัวเรือนได้มรีายได้

เพิ่มและแก้ปัญหาจากความ

ยากจน 

2) ท าให้ผู้มรีายได้นอ้ย

สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากผู้

มปีระสบการณ์จริงจากการ

อบรมไปพัฒนาตนเองและ

ครอบครัวได้จริง       

3) ท าให้ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา

ความยากจนของรัฐบาล 

โดยการสร้างอาชีพ สร้าง

รายได้จากการผลผลิตตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพยีง ลด

1.ผศ.ดร.ชัยฤทิ ์ทอง

รอด  

2.อาจารย์เบญจพนธ์ 

มเีงิน 

3.อาจารย์จัตตุรงค์ 

เพลนิหัด 

4.อาจารย์จุฬาพร 

พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 

5.อาจารย์ ดวงใจ 

จันทร์ดาแสง 

6.อาจารย์ จุรรัีตน์ 

สมบูรณ์ 

7.อาจารย์ ณัฐพล 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

รายจ่าย สร้างรายได้ ขยาย

โอกาสเข้าถึงแหลง่ทุนใน

ระบบ 

วัฒนไชย. 

8.อาจารย์ วริิยา   

บุญมาเลิศ 

9.อาจารย์ วทัญญู ชู

ภักตร์ 

10.อาจารย์ มาธุสร 

แข็งขัน 

11.อาจารย์ ดร.

พเิชษฐ ตรีไวย 

12.อาจารย์ วราภรณ์ 

สารอินมูล 

13.อาจารย์ อัญชล ี

หิรัญแพทย ์   

14.อาจารย์ ดร.ทมน ี

สุกใส 

15.อาจารย์ ไกรวิทย ์

สินธุค ามูล  

16.อาจารย์ สุวัฒน ์

นวลขาว 

17.อาจารย์ พร

พรรณา เล่าประวัติ
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

ชัย 

18.อาจารย์ สราวุธ 

พุฒนวล 

19.อาจารย์ อัมพกิา 

เล่าประวัตชิัย  

20.อาจารย์ ศุภมติร 

ศรีสวัสดิ ์  

21.อาจารย์ ศรายุทธ 

ขวัญเมอืง 

22.อาจารย์ สุรพงศ์ 

อนิทรภักดิ ์  

23.อาจารย์ ภริาย ุ

แสนบุดดา 

24.อาจารย์ พชิญ์

พสิุทธ์ิ ทิศอาจ 

25.อาจารย์ ดร.ฉัตร

รัตน์ โหตระไวศยะ 

26.อาจารย์ พร

เกียรต ิภักดวีงศ์เทพ 

27.อาจารย์ ณัฐกันต์ 

รู้ท านอง 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

28.อาจารย์ ศริิอร 

สนองค์ 

29.อาจารย์ พุทธิ

วัฒน์ ไวยวุฒธินาภูมิ                                  

30.อาจารย์ วศิวะ   

อุนยะวงษ์                                          

31.อาจารย์ อธิรัตน์ 

อนิทจร                                            

32.อาจารย์ วราภรณ์ 

วมิุกตะลพ                                      

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธหินา้ที่ของตนเองและผูอ้ื่น 

1  - ร้อยละดา้นความพงึ

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้ความ

เข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

- จ านวนชุมชนท่ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ส่งเสริมความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบ

95 

 

 

95 

 

 

95 

 

 

 

คร ูนักเรียน 

นักศกึษา ชาวบ้าน 

ชุมชน โรงเรียน 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

 1) นักเรียนเข้าใจถึงความ

สามัคคี คือ ความพร้อม

เพรียง ความกลมเกลียว 

ความปรองดองเป็นน้ าหนึ่ง

ใจเดยีวกัน เพื่อแสดงออกถึง

การร่วมแรงร่วมใจกันในการ

ปฏบัิตงิานให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมายท่ีวางไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

วนิัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้

พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมกีระมหา

กษัตริย์เป็นประมุข โดย

ด าเนนิการภายในพื้นท่ีให้

บริหารของมหาวิทยาลัยไม่

นอ้ยกว่า 1 ชุมชน/โรงเรียน 

1 2) นักเรียนเข้าใจและพร้อม

ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็น

บุคคลซึ่งมีระเบียบวนิัย คือ 

ประพฤติ ปฏบัิตตินตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคับ และ

กติกาของครอบครัว

โรงเรียน ชุมชน และสังคม ท่ี

วางไวเ้พื่อให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและเกิด

ความสงบสุขในสังคม 

3) นักเรียนเกิดความเข้าใจ

ในสทิธิและหน้าท่ี คือ 

พัฒนาตนเองให้เกิดความ

เข้าใจท่ีจะต้องประพฤติ 

ปฏบัิตตินตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และกติกาของ

ครอบครวัโรงเรียน ชุมชน 

และสังคมท่ีวางไว ้

2.  - ร้อยละดา้นความพงึ

พอใจ 

 - ร้อยละดา้นความรู้ความ

95 

 

 

คร ูนักเรียน 

นักศกึษา ชาวบ้าน 

ชุมชน โรงเรียน 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

 1) ประชาชนในชุมชนเกิด

ความรัก ความสามัคค ี

ความมีระเบียบวนิัยเข้าใจใน
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กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ 

   ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  แผนการใชป้ระโยชน ์ ผู้รับผิดชอบ 

เข้าใจ 

 - ร้อยละดา้นการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

- จ านวนชุมชนท่ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ส่งเสริมความรักความ

สามัคคี ความมีระเบียบ

วนิัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี

ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้

พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมกีระมหา

กษัตริย์เป็นประมุข โดย

ด าเนนิการภายในพื้นท่ีให้

บริหารของมหาวิทยาลัยไม่

นอ้ยกว่า 1 ชุมชน/โรงเรียน 

95 

 

 

95 

 

 

 

1 

สิทธิหน้าท่ีของตนเองและ

ผู้อ่ืน 

2) ประชาชนในชุมชนท้ัง 3 

วัย มคีวามเข้าใจต่อ

ความสัมพันธ์ในหนา้ที่ของ

ตนท้ัง เด็ก ผู้ใหญ่ และ

ผู้สูงอาย ุ

3) ชุมชนได้รับการพัฒนา

ตามระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ

เป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และ      

ซัพพลายเชน ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  

การตดิตาม ประเมนิผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริการ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผล

การด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ  2563 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

       แผนปฏบิัติการด้านการบริการวิชาการ 

              ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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ภาคผนวก ข 
รายงานการประชุมทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

แผนปฏบิัติการด้านการ 
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ภาคผนวก ค  
ภาพกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการจัดท า 

แผนปฏบิัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
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