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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็ น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มี

การบริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน 

โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

     2.1.1 แขนงวชิาธุรกิจพาณชิยนาวี 

     2.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

     2.1.3 แขนงวชิาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

     2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

2.4 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ออนไลน์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 
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1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

2.พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน  

2. ดา้นการวิจัยและนวัตกรรม  

3. ด้านการบริการวชิาการ  

4. ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ด้านบริหารจัดการ 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
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8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมโครงการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/

โครงการ ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มผีลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

และการพัฒนาประเทศ 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

3. กิจกรรมตามแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

กิจกรรม งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาสาขาวิชาโลจสิติกส์สู่ความเป็นเอตทัคคะ 30,000.00 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่ การ

ปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.คะแนนประเมินของสาขาวิชาเอตทัคคะ   ≥80 

2.คะแนนประเมินประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาเอตทัคคะ ≥3.01 
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สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม สอดคล้อง

ตามจุดมุง่หมายที่พึงประสงค์ การจัดการศึกษาที่ดีควรสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และด้วย

เหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ จึงควรได้รับการพัฒนา

และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ 

กระบวนการในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเริ่มต้นจากการก าหนด

จุดมุ่งหมาย เลือกและจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรม และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย อัต

ลักษณ์และเอกลักษณ์ ภายใต้กรอบการด าเนินงานของวทิยาลัย ทั้งนี้การจัดการศึกษาควรเน้นด้านการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในระปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่

หลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการ เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ

วิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่ง

สร้างสมและบริการความรู้ข้อมูล และบุคลากรที่มีประสบการณ์แก่สังคม อีกทั้งยังยังตอบสนองความ

ต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มา

ของความได้เปรียบในการแขง่ขันทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศเนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่

ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น  ส่งผลให้ภาค

ธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจ

และสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ เสนอลูกค้า การบริหารจัดการกระบวนการน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่สามารถเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งของภาคเอกชนและของประเทศ และมีความเกี่ยวข้องกับบทบาท

ของภาคการเมืองและภาครัฐในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 

รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกทางการคา้จากกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างการสื่อสาร ที่ใช้เป็นกลไกใน

การลดต้นทุนของภาคการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งด้านการศักยภาพในการ

แขง่ขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การกระจายรายได้และลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ า

ในสังคมทั้งนีก้ารเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติมีแนวทางในการด าเนินการ โดยสร้าง
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ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อให้ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค (Center of the Regional Supply Chain 

Headquarters) ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการสรา้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทายลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับการพัฒนาด้านการ

จัดการศึกษา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้

เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของทั้งองค์กร 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

หัวหน้าส านักงาน 
  

สถานบันวิจยัและบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
 

หัวหน้า
ส านักงาน 

1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาตอ่ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก 
  
  

2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวิจัย 
1.1 ผลิตผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 
 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  
  

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  
   2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
  

สถานบันวิจยัและ
บริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

1.งานศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง 
1.1 ก ากับ บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี และศูนย์ฯ 
จ.ระนอง 
2. งานโครงการภาคพิเศษ 
2.1 ก ากับ บริหารจัดการ
โครงการภาคพิเศษ ป.ตรี 
3. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตรี 
4. งานโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกบั
หน่วยงานตา่งประเทศ 
5. งานวิเทศสัมพันธ ์
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ หัวข้อ กจิกรรม 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง ผลการด าเนินงานของกจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 จ านวนนักเรียน

ที่มาสมัครเรียนใน

แต่ละป ี

1. Guidance and Coaching into 

Network. 2.Young Ambassador 

Logistics 

1.วทิยาลัยฯ มกีารลงพืน้ท่ีแนะแนวการศึกษาใน

เขตพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 

2.เข้าร่วมตลาดนัดอุดมศึกษาเพ่ือสร้างการรับรู้

และบริการขอ้มูลหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มี

ข้อมูลท่ีถูกต้องประกอบการสมัครเรียนต่อ 

3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศกึษาใหมผ่่าน 

แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ VTR สื่อ

ออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไชต์ Facebook  และline  

จ านวนนักศกึษาท่ีมา

สมัครเรียน 

21:1 3:1 รูปกิจกรรมการแนะ

แนวประชาสัมพันธ์ 

2 จ านวนนักศกึษา 1. 21st Century Skills  1. ปีการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2562 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส ์มนีักศกึษาท่ีผ่านการคัดเลอืก

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน 181 คน   

2.ปีการศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2562 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส์ มีนักศกึษาคงอยู่ จ านวน 178 

คน (ร้อยละ 98.34)          

* แนวโนม้ของ

นักศกึษาท่ีคงอยู ่(ทุก

ชัน้ปี) ที่ช าระ

ค่าธรรมเนยีม (ตัง้แต่

ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90.49 ยอดสมัครของ

นักศกึษาสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส ์ 
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ล าดับ หัวข้อ กจิกรรม 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง ผลการด าเนินงานของกจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

3 คุณภาพอาจารย ์ 1. Learning Knowledge 

Knowhow & Development Skill 

2. 1. 111 Project 3. 

Implementation Research and 

Development to Team 

Approach.  

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

ได้รับวุฒกิารศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 

2 ท่าน คือ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร  และ 

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช 

* จ านวนอาจารย์ท่ี

ได้รับคุณวุฒปิริญญา

เอก (ร้อยละ 40) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 สรุปคุณวุฒปิริญญา

เอก 

4 เครือข่าย/ คู่ความ

ร่วมมือ 

1.Seminar For Young Smart 

Logistics 2.Excellent Experience 

In Localization 3.Best Practice 

for Logistics. 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชนได้ส่ง

นักศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ เชน่  

1.บริษั โอโอซีแอล โลจสิตกิส์(ประเทศไทย) 

จ ากัด 2. บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน) 3. บริษัท บูโอโน ่(ประเทศไทย) จ ากัด 

4. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 5. บริษัท 

เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด 6. บริษัท 

สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากดั 7. บริษัท เอ็มเอส 

ซัพพลายเชน โซลูชั่น(ประเทศไทย) จ ากัด 8. 

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จ ากัด 

9. บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย) 

จ ากัด 10. บริษัท ไทยน้ าทิพย ์จ ากัด 

* จ านวนสถานท่ี

ฝึกงานท่ีตรงกับ

สาขาวิชาที่เรียนและ

เป็นท่ียอมรับใน

ประเทศ (ตัง้แต่ 10 

แห่ง) * มจี านวน

สถานท่ีฝึกงานท่ีตรง

กับสาขาวิชาที่เรียน

และเป็นท่ียอมรับ

ตา่งประเทศ 

10 แห่ง  10 แห่ง รายช่ือสถาน

ประกอบการท่ี

นักศกึษาได้เข้าฝกึ

ประสบการณ์วิชาชพี/ 

แบบตอบรับการเข้า

ฝึกประสบการณ์จาก

สถานประกอบการ 
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ล าดับ หัวข้อ กจิกรรม 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง ผลการด าเนินงานของกจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

5 คุณภาพของ

นักศกึษา 

1.Preparation and coaching with 

team member to building 

knowledge knowledge and sill 

on best practice for our student. 

1. รางวัลชนะเลิศ แอธเลตคิฟิสคิเยาวชนหญิง 

ความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร การแขง่ขันกีฬา

เยาวชนแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 35  “แมก่ลองเกมส”์ 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

2. รางวัลชนะเลิศ โมเดลฟสิิคเยาวชนหญงิ 

ความสูงไม่เกิน 160 เซนตเิมตร การแขง่ขันกีฬา

เยาวชนแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 35  “แมก่ลองเกมส”์ 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพาะกายเยาวชน

ชาย รุน่น้ าหนักเกิน 70 กิโลกรัม การแขง่ขันกีฬา

เยาวชนแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 35  “แมก่ลองเกมส”์ 

จังหวัดสมุทรสงคราม  

4. รางวัล POPULAR VOTE โครงการเครอืขา่ย

คามรว่มมือทางวิชาการด้านโลจิสตกิส์ ระดับ

คณะวิชา กจิกรรมการเผยแพร่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไทยแห่งชาติ ครัง้ท่ี 4 "การจัดเส้นทางโล

จิสตกิส์สง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม" 

(วทิยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก) 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 โมเดลฟสิิค

เยาวชนหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร 

* จ านวนรางวัลท่ี

นักศกึษาได้รับการยก

ยอ่งในระดับชาติ (10 

รางวัล) 

10 รางวัล 19 รางวัล เกียรตบัิตร 
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ล าดับ หัวข้อ กจิกรรม 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง ผลการด าเนินงานของกจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การกีฬาแหง่ชาติประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 

"บุรีรัมย์เกมส์" 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 แอธเลตคิฟิสคิ

เยาวชนหญงิ รุน่ความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร 

การกีฬาแหง่ชาติประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ 

การแขง่ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 

"บุรีรัมย์เกมส์" 

7. รางวัล ผู้มีความประพฤติด ีตัง้มั่นในธรรมะ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด ารงตน

เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอยา่งที่ดี

แก่สังคม พุทธสมาคมแหง่ประเทศไทย  ในพระ

บรมราชูปถัมภ ์(พุทธสมาคมแห่งประเทศ

ไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ)์   
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ล าดับ หัวข้อ กจิกรรม 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง ผลการด าเนินงานของกจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

6 ผลงานของ

อาจารย ์

1.Implementation Research and 

Development to Team 

Approach. 

1. การน าเสนอผลงานวชิาการระดับชาติ 

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส ์

ได้ส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอผลงานวจิัย

ระดับชาติ ระหว่างวันท่ี 7-8 สิงหาคม 2561 ณ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา คิดเป็นร้อยละ 

100 ของอาจารย์ประจ าสาขาวชิาฯ 

2.การน าเสนอผลงานวชิาการระดับนานาชาต ิ

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ได้

ส่งผลงานเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวจิัยระดับ

นานาชาต ิระหว่างวันท่ี 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 

100 ของอาจารย์ประจ าสาขาวชิาฯ 

* การเผยแพร่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ระดับชาติ 

(ครบทุกคน) * การ

เผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์

ระดับนานาชาต ิ(ครบ

ทุกคน) 

ร้อยล 100 ร้อยละ 100 1.หนังสือตอบรับเข้า

ร่วมการน าเสนอ

ผลงาน 

2.ภาพกิจกรรมการ

น าเสนอผลงาน 

7 ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

1.Seminar For Young Smart 

Logistics. 

ผลการส ารวจคณุภาพของบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิระดบัอุดมศกึษา 

ความพงึพอใจของนายจ้าง สถานประกอบการ 

ท่ีมีต่อบัณฑิตของวิทยาลัย อยูร่ะดับ 4.39 

คะแนน 

* แนวโนม้ความพงึ

พอใจของผูใ้ชบั้ณฑิต  

4.30 คะแนน 4.39 คะแนน   

8 การมงีานท าของ

บัณฑิต 

1.Seminar For Young Smart 

Logistics. 

ผลการส ารวจการมงีานท าของบัณฑิตท่ีได้งาน

ท าและประกอบอาชพีภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 

96.69 

* แนวโนม้การมีงาน

ท าของบัณฑิต (91 - 

100%) 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 96.69   
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ล าดับ หัวข้อ กจิกรรม 

รายละเอียดผลการด าเนนิงาน 
เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง ผลการด าเนินงานของกจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

9 อันดับของ

หลักสูตรเมื่อ

เทียบกับที่อ่ืน 

1.Preparation for SAR 2. Moving 

Forword with Academy of 

Logistics 3. Academy of Logistic 

lecturer 4.Start Up to New 

Bussiness of Logistics and 

Supply Chian 5.CLS Association 

วทิยาลัยฯได้จัดสร้างหอ้งปฏบัิตดิ้านโลจิสตกิส ์

เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้ใน

การจัดการคลังสินค้าสมัยใหมใ่ห้สอดคลอ้งกับ 

วสิัยทัศน์ ของวิทยาลัยฯ “วทิยาลัยตน้แบบ

ด้านโลจิสตกิส ์เพื่อการผลิตนักปฏบัิตมิอือาชพี” 

และยังได้เปิดให้มหาวทิยาลัยตา่งๆ ได้เข้ามา

ศกึษาดูงาน เชน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วทิยาลัยเทคโนโลยอีักษรพัทยา มหาวิทยาลัย

ล าปาง และอื่นๆ  

10 อันดับ Admission อันดับ 1 ของ

ประเทศ 

อันดับ 1 ของ

ประเทศ 

1.ภาพถ่าย

ห้องปฏบัิตกิารดา้นโล

จิสตกิส ์

2.รายช่ือมหาวทิยาลัย

ท่ีเข้ามาศกึษาดูงาน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

3. ด้านการบริการวชิาการ 

4. ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ดา้นบริหารจัดการ 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนรุักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4. P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  
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6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทคัคะ 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

1. มกีารจัดท าหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความรว่มมอืใน

การรา่งหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ 

2. มีการจัดท าหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของส านักงานอุดมศกึษา โดยเน้นการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก 

3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มคีวามรู ้ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้

ได้นักศกึษาที่มคีุณภาพ และความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆจรงิ 

4. พัฒนาบัณฑิตของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนใหม้ีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้

เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา 

ภาษา และเน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑติศกึษาให้เข้มแข็ง 

5. การสนับสนุนใหอ้าจารย์ผลิตสื่อการสอนทุกรูปแบบ รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีการ

ทบทวนเนือ้หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาการสอนด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อน าผลไป

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ 

งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน

โดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ 

8. มีกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผูเ้รียนเป็นหลัก 

9. ผูเ้รียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อส าเร็จการศกึษา และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ด้านแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มผีลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพใหต้อบสนองความต้องการของผู้ใช้

และการพัฒนาประเทศ 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.คะแนนประเมินของสาขาวิชาเอตทัคคะ   ≥80 

2.คะแนนประเมินประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาเอตทัคคะ ≥3.01 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2563 

18 กันยายน 2563 

3 ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปี

การศกึษา 2563 

22 กันยายน 2563 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปี

การศกึษา 2563 ใหห้นว่ยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานเจ้าภาพ 

22-30 กันยายน 2563 

5 เสนอแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 2563

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

6 ตุลาคม 2563 

6 ขออนุมัติแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศกึษา 

2563 

15 ตุลาคม 2563  

7 เผยแพร่แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 

2563 

15 ตุลาคม 2563 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่อตทัคคะ  

2.5.1 แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิ

ดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

 1 โครงการ

พัฒนา

สาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ 

1. เพื่อยกระดับ

คุณภาพของ

หลักสูตรท่ีเป็น

จุดเน้นของ

มหาวทิยาลัยสู่การ

เป็นเอตทัคคะให้มีผล

การประเมินท่ีดขีึน้ 

1.คะแนน

ประเมินของ

สาขาวิชา

เอตทัคคะ   

1 

หลัก 

สูตร 

 

 

 

 

≥60 ≥60 ≥60 ≥60 สาขาวิชา

การจัดการ

โล 

จิสตกิส ์

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอง

คณบดี

ฝ่าย

วชิาการ 

2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้หลักสูตร

มกีารพัฒนาคุณภาพ

ให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้ใช้และ

การพัฒนาประเทศ 

2.คะแนน

ประเมิน

ประกัน

คุณภาพ

ภายในของ

สาขาวิชา

เอตทัคคะ 

ร้อยละ 

≥60 

≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 ≥3.01 

 

 

 



17 

 

 

2.5.2 แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

 1.  โครงการพัฒนา

สาขาวิชาโลจิสติกส์สู่

ความเป็นเอตทัคคะ 

1. เพื่อยกระดับ

คุณภาพของหลักสูตรที่

เป็นจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัยสู่การเป็น

เอตทัคคะให้มผีลการ

ประเมินที่ดีขึ้น 

1.คะแนน

ประเมินของ

สาขาวิชา

เอตทัคคะ   

≥80 สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส์ 

มกราคม 2564 30,000.00 รองคณบดี

ฝา่ยวิชาการ, 

สาขาวิชาการ

จัดการโลจิ

สติกส์ 

  2. เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้หลักสูตรมี

การพัฒนาคุณภาพให้

ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้และ

การพัฒนาประเทศ 

2.คะแนน

ประเมินประกัน

คุณภาพภายใน

ของสาขาวิชา

เอตทัคคะ 

≥3.01     
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการ

บริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ อย่างเป็นระบบ  
 

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  ไปสู่การปฏิบัต ิ

ดังนี้ 

1) สรา้งความเขา้ใจรว่มกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  ให้

เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สรา้งกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้งา่ย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 

2563 
 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนนิงานของวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการด าเนนิงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสม

เท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 



19 
 

 

1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

อย่างตอ่เนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่ เอตทัคคะ ทุกๆเดือน  

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 



23 
 

 



24 
 

 

 
 

 



25 
 

 

 

 
 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายงานการประชุมทที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 

แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก ค  
ภาพกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการจัดท า 

แผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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