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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็น เลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ  โดยแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

     2.1.1 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 

     2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

     2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

     2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

     2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 
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1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ 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 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย วิทยาลัยฯมุ่ง

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขา่ยความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและ

ชุมชน สง่เสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆใน

การสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน และยังสร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กร

หน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่า

เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อด าเนินการสนับสนุนให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การ

ผลติบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

2. เพื่อด าเนินการพัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย 

3. เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตรว่มกันและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ≥80 
2. ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกัน ≥80 
3. ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกัน ≥50 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครือข่ายโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครือข่าย ทุกๆเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 

 

1.5 

ผลการด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือขา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

4 

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 6 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 6 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 6 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 6 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 6 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 7 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 7 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 7 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (University 

Development Goals) 

8 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 2.1 นโยบายด้านการสรา้งเครือขา่ย 9 

 2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย  

9 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 

9 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 9 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 9 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 10 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  10 
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 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) 
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  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
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การปฏิบัติ 
17 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อสร้างระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายที่มีคุณภาพ และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

น าไปสู่การปฏิบัติงานของวิทยาลัย แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงมีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์และตัวชี้วัด ได้แก่  

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้าง บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 

2. การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ได้แก่ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยกับนักศึกษา ศษิย์เก่าและชุมชน 

3. การพัฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย      ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศกึษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่าง หนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5. ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

6. ตัวช้ีวัด ได้แก่  

  1. ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย 

  2. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  3. ระดับความพึงพอใจของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น ส าหรับในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่ อมโยง

เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/

โครงการที่ถูกก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานการบริหารเครือข่ายสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และ

ตัวชี้วัดต่อไป 
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

  

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบยีนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวฒิิปริญญาเอก 

  

2. งานคลังและพัสดุ 

2.1 การเงนิ 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 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิตวารสารวชิาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

อธิการบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/ประกัน

คุณภาพ 

1.1 วเิคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

1.งานกจิการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กจิการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกูย้มื 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  
 2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

สถานบันวจิัยและ

บริการวิชาการด้านโล

จิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการพเิศษ 

1.งานศูนยก์ารศึกษานอก

ที่ต้ัง 

1.1 ก ากับ บริหารจัดการ

ศูนยฯ์ จ.ชลบุรี และศูนยฯ์ 

จ.ระนอง 

2. งานโครงการภาคพิเศษ 

2.1 ก ากับ บริหารจัดการ

โครงการภาคพิเศษ ป.ตร ี

3. งานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตร ี

4. งานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานต่างประเทศ 

5. งานวเิทศสัมพันธ์ 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-

2563 

 1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเครือข่าย 2561 2562 2563 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1)กลุ่มเครอืข่ายศิษย์

เก่า 

1 74,000 1 - 1 - 3 74,000 

2)กลุ่มเครอืข่าย

ชุมชน 

1 40,000 1 47,400 1 560,000 3 647,400 

3)กลุ่มเครอืข่าย

สมาคมวิชาชีพ 

1 98,000 1 

 

- 1 

 

38,400 3 136,400 

4)กลุ่มเครอืข่าย

ผูป้ระกอบการ 

1 - 1 

 

61,850 1 

 

 3 61,850 

5)กลุ่มเครอืข่าย

มหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ 

1 145,200 1 

 

50,000 1 

 

- 3 195,200 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการท่ีด าเนนิการจัดให้กับกลุม่เครอืขา่ย 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบักลุ่มเครอืขา่ย 

(3) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างนอ้ย 1 เครือข่าย 

 

*ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 
 

จากกราฟผลการด าเนินงานสรุปได้ดังน้ี 

- ปีงบประมาณ  2561 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ จ านวนทั้งสิน้ 3 โครงการ งบประมาณจ านวน 345,200 บาท 

- ปีงบประมาณ  2562 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครอืข่ายผู้ประกอบการ 

เครือขา่ยสมาคมวิชาชีพ และเครือขา่ยมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ งบประมาณจ านวน 159,250 บาท 

- ปีงบประมาณ  2563 วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครอืข่ายผู้ประกอบการ 

เครือขา่ยสมาคมวิชาชีพ และเครือขา่ยมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ งบประมาณจ านวน 598,400 บาท 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความ 

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่

สะท้อนความเป้ฯวังสวนสุนนัทา และเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน (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 ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสมัพันธ์กับเครอืข่าย  

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

2.1 นโยบายด้านการสร้างเครอืข่าย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของวิทยาลัยจึงได้ก าหนด

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาศิษย์

เก่าและชุมชน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้าน

อื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน 

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

4.  สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

1. เพื่อด าเนนิการสนับสนุนให้เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต

บัณฑติ การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) 

2. เพื่อด าเนินการพัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับมหาวทิยาลัย 

3.เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งเครือขา่ยความร่วมมือกับองค์การและหนว่ยงานภายนอก 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1. สรา้งและพัฒนาเครือขา่ยวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. เครอืข่ายวิชาการและวิชาชีพมคีวามพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

3. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์เครอืข่ายอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลิตรว่มกันและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ≥80 

2. ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกัน ≥80 

3. ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมือต่างประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมรว่มกัน ≥50 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครอืข่าย เครือข่าย  

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระดับ

หนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน

ในปีที่ผา่นมา พร้อมก าหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง

หรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติ  

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

6. ทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) รว่มกับผูบ้ริหารหนว่ยงาน  

7. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) กับกองพัฒนานักศึกษา

ตามปฏิทินนัดหมาย 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการด าเนนิงาน จัดส่งกองพัฒนานักศกึษาตรวจสอบ  
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครือข่าย  ระยะ 5 ป ีและประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย  ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1) กลุ่มเครือข่ายศษิย์เก่า 

1 โ ค ร ง ก า ร

จัดการอย่าง

มอือาชพี  

 

1.เพื่อเปิดโอกาส

ให้ศิษย์เก่าเข้ามา

มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัย 

1.จ านวนศษิย์

เก่าที่เข้ามามี

ส่วนร่วม 

 

5 5 5 5 5 ศษิยเ์ก่า 

 

20,000 20,000 20,000 30,000 40,000  รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน 

1 กิจกรรม

พัฒนาองค์

ความรู้ดา้น

สาธารณสุข

และด้าน

สิ่งแวดลอ้ม 

1.เพื่อเปิดโอกาส

ให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัย 

2.เพื่อสง่เสริมและ

พัฒนาด้าน

กายภาพของทาง

วทิยาลัยฯ 

1.จ านวนชุมชน

ท่ีเข้ามามสี่วน

ร่วม 

 

1 1 1 1 1 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000  50,000  รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชพี 

1 โครงการ

ทดสอบ

1.เพื่อพัฒนาและ

ยกระดับ

1.ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีเข้า

80 80 80 80 80  สมาคม

วชิาชีพ 

30,000 30,000 30,000 30,000  30,000  รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

คุณวุฒวิชิาชีพ

สาขาอาชพี

ด้านโลจิสตกิส ์

มาตรฐานฝีมอื

แรงงาน 

 

 

สอบมาตรฐาน

ฝีมอืแรงงาน 

 

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ 

1 โครงการ

พัฒนาให้

ความรู้การ

ตดิตามการ

ขนสง่ด้วย

ระบบ Global 

Positioning 

System (GPS)  

1.เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจของ

ระบบบอกพกิัด

ผ่านดาวเทียม 

GPS 

 

1.จ านวน

เครอืขา่ยท่ีเข้า

มามีส่วนร่วม 

2.ระดับความรู้

ความเข้าใจ

เร่ืองการใช้

ระบบการขนส่ง 

2 

 

3.71 

2 

 

3.71 

2 

 

4.00 

2 

 

4.31 

2 

 

4.51 

เครอืขา่ย, 

นักศกึษา 

30,000 30,000 30,000 30,000  30,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

1 กิจกรรม

แลกเปลี่ยน

อาจารย์ผู้สอน

ระหว่าง 2 

มหาวทิยาลัย 

1. เพื่อร่วมกันใน

ก า ร พั ฒ น า

นักศึกษาระหว่าง 

2 มหาวิทยาลัย 

1.จ า น ว น

อ า จ า ร ย์ ท่ี ไ ด้

แลกเปลี่ยน 

2 2 2 2 2 อาจารย์ท่ี

แลกเปลี่ยน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

 



13 

 

 

 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความสัมพนัธ์กับเครอืข่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กลุ่มเครอืข่ายศิษย์เก่า 

1 โครงการสรา้ง

ความสัมพนัธ์กับ

เครอืข่ายศิษย์เกา่ 

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์

เ ก่ า แ ล ะ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น รู้ จั ก ม า ก ขึ้ น 

2. เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันที่ท ากิจกรรมดีเด่นและได้

แนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ ให้กับศิษย์

ปัจจุบันและ เพื่อ เสริมความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันกับนักศึกษา 

1.จ านวนศิษย์เกา่ที่

เข้ามามสี่วนร่วม 

 

5 ศิษย์เกา่ 

 

 พฤศจิกายน 

2563 – 

มีนาคม 2564 

30,000 รองคณบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา 

2) กลุ่มเครอืข่ายชุมชน 

1 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

ยกระดับราย ได้

ให้กับคนในชุมชน

ฐานราก  ชุมชน

บ้ า น ศ า ล า ดิ น 

อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

 

1. เพื่อบูรณาการการท างานของ

หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง ในการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนที่มีก าลัง

ศักยภาพในครอบครัว สามารถบริหาร

จัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมี

ความเหมาะสม 

1.จ านวนชุมชนที่เข้า

มามสี่วนร่วม 

 

1 ชุมชน ตุลาคม 2563 

-กันยายน 

2564 

80,000 รองคณบดีฝา่ย

วิจัย 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

3) กลุ่มเครอืข่ายสมาคมวิชาชีพ 

1 โครงการ

ด าเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอื

แรงงานแหง่ชาติ

สาขาอาชีพผู้

ควบคุมสินคา้คง

คลังระดับ 1 สาขา

อาชีพผูป้ฏิบัติการ

คลังสินคา้ระดับ 1 

และสาขาอาชีพนัก

บรหิารการขนส่ง

สินคา้ทางถนน

ระดับ 1 

 

1.เพื่อน าไปสู่การพัฒนาฝีมอืแรงงานให้ทัน

ต่อการพัฒนางานและเทคโนโลยี                                 

2.ท าให้เกดิศักยภาพในการท างานเพือ่

เพิ่มผลผลติและคุณภาพของผลงาน 

ตลอดจนกอ่ให้เกดิความพงึพอใจของ

สถานประกอบการ 

 

 

1.รอ้ยละนักศึกษา

ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมอื

แรงงานระดับ 1 และ

ได้รับระกาศนยีบัตร 

80 สมาคมวิชาชีพ มิถุนายน – 

กรกฎาคม 

2564 

80,000 รองคณบดีฝ่าย

บรหิาร 

2 โครงการประเมิน

เพื่อรับรอง

สมรรถนะของ

1. เพื่อวดัระดับความรูค้วามสามารถของ

ผู้เข้ารับการประเมินและน าไปพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้    

1.รอ้ยละนักศึกษา

ผ่านการประเมิน

สมรรถนะและได้รับ

80 สมาคมวิชาชีพ มิถุนายน – 

สิงหาคม 2564 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

กิจการพเิศษ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

บุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 

สาขาวิชาชีพโลจิ

สติกส ์สาขางาน

ส่งออกและน าเข้า 

อาชีพเจา้หนา้ที่

ธุรการส่งออกและ

น าเข้า คุณวุฒิ

วิชาชีพช้ัน 1และ

สาขางานจดัซื้อ 

จัดหา และจดัจ้าง 

อาชีพนักจัดซื้อ 

จัดหา และจดัจ้าง 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 

3 

2. เพือ่ยกระดับนักศึกษาของวิทยาลยัฯ 

ให้เป็นผู้มีความสามารถจบไปเป็นบัณฑิต

ที่มีความต้องการของสถานประกอบการ 

ประกาศนียบตัร 

4) กลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการ 

1 

 

 

โครงการพัฒนา

บุคลากรในสถาน

ประกอบการด้านโล

6.1 เพื่อพัฒนาความรูข้องบุคลากรในสถาน

ประกอบการของเครอืขา่ยท้องถิ่นท่ีวิทยาลัย

ฯท าความรว่มมือทางวิชาการร่วมกันมสี่วน

1) รอ้ยละของบุคลากร

ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 95 ข 

80 ผู้ประกอบการ พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2564 

30,000 รองคณบดีฝ่าย

กิจการพเิศษ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

จิสตกิส์และซัพ

พลายเชน ภายใต้

ครอืขา่ยความ

ร่วมมอืทางวิชาการ 

NAKHONPATHOM 

Logistics 

community seminar 

“NLC” 

ร่วม 

6.2 เพื่อจัดกิจกรรมตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

6.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ยท้องถิ่น 

2) ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากรท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

(3.51)  

3) ความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เข้าร่วมงาน 

5) กลุ่มเครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

1 ความร่วมมอืดา้น

วชิาการ 

กิจกรรม ประชุม

วชิาการดา้น

วทิยาศาสตร์และ

การบริหารจัดการ 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

ประจ าป ี2563 

1. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม

เครอืขา่ยมหาวทิยาลัยในต่างประเทศ 

2. เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย 

ระหว่าง คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับ

นานาชาต ิ

 

ร้อยละของเครือข่าย

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ

ต่างประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 50 1. Universiti of 

Technology 

Mara ประเทศ

มาเลเซีย 

2. Myanmar 

Maritime 

University 

ประเทศเมียน

มาร์ 

วันท่ี 27 

พฤศจิกายน 

2563 

- รองคณบดีฝ่าย

วจิัยและบริการ

วชิาการ 

อาจารย์ภัค 

 



17 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสาน

ความร่วมมือในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการ

ด าเนนิงานกิจกรรม/โครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
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และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธก์ับ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

การขับเคล่ือนความสัมพันธ์กับประจ าปีงบประมาณ 2564 
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