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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
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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 เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  

มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  

1.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจพาณชิยนาวี 

3.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

3.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

3.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

3.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

2.4 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด



ข 

 

 

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วจิัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 



ค 

 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/

โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

1.2 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศกึษา

ประจ าปี (ร้อยละ) 

≥70.00 



ง 

 

 

3. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

1.โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

    1.1 กิจกรรมเผยแพร่ขา่วผ่านช่องทางต่างๆ สื่อ social media (Facebook line)เว็บไซต์ 50,000 

2.โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดรีะหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย 

      2.1 กิจกรรมเดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร 500,000 

      2.2 กิจกรรมผลิตสื่อ ( แผน่พับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ VTR) 500,000 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 

      3.1 กิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพระดับอาชพี   50,000 
 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน า

แผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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สารบัญ 

 
ค าน า ก 

สารบัญ จ 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งคณะ/วิทยาลัย 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 5 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 5 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 5 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 6 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 6 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 6 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 6 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply  

Chain Development Goals) 

6 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 

 2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 7 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 7 

 2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 7 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 7 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 8 
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สารบัญ (ต่อ) 
    

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก   

     2.5.1  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564) 9 

     2.5.2  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ไปสู่การปฏิบัติ 
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    3.2   การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

โดย webometrics ประเทศสเปนซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่า

ภาคภูมใิจ และจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับ

ในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รบัการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิสธได้เลยว่า เครื่องมือที่ส าคัญนั่นคือ การ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้อง

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแห่ง

ความส าเร็จนั้น 
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1.2 โครงสร้างวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

      หวัหน้าส 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 ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

หัวหน้าส านักงาน 
  
  

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

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 าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศกึษาปีที่ 6 นอกสถานที่ 
2. กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรและ การรับสมัครนักศึกษา  

3. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับภายนอก ( website Line Facebook ฯลฯ) 
 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 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. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
   

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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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) : ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มคีวามรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อสรา้งบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พรอ้มทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองตอ่การเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศกึษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือขา่ย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ใหเ้กิดความรูท้ี่

ถูกต้อง มกีารสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวติของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 

ระยะ 5 ปี และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มียุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์

เป็นส าคัญส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมี  

  การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง  มี

ระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล 

ทั้งยังชว่ยใหเ้กิดความเข้าใจ ความร่วมมอืทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่า

งานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะ การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น  ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของวิทยาลัย  ช่วยสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และช่วยส่งเสริมความนยิม และความตอ้งการเขา้ถึงวิทยาลัย 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

2. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยใช้ Social Media 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การสร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมึความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยและภาคภูมใิจในอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศกึษา

ประจ าปี (ร้อยละ) 

≥70.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากหนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

กันยายน 2563 

2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

18 กันยายน 2563 

3 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

22 กันยายน 2563 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้

หนว่ยงานเจา้ภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

หนว่ยงานเจา้ภาพ 

22-30 กันยายน 

2563 

5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณา 

6 ตุลาคม 2563 

6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

15 ตุลาคม 2563  

7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

15 ตุลาคม 2563 
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ระยะ 5 ป ี 

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

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดช

อบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
 

 1.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายใน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบรกิารที่ดีของมหาวิทยาลัย 

1 กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลขา่วสาร

ผ่านสื่อพืน้ฐาน

ภายในองค์กร 

เชน่ ปา้ย

ประชาสัมพันธ์

แบบโปสเตอร์ 

ป้ายไวนลิ คัท

เอาท์ เอกสารสื่อ

สิ่งพิมพ ์(แผ่น

พับ

ประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ) 

 

 

เพื่อเผยแพร่

ข่าวสาร 

นโยบายข้อมูล

ตลอดจนสาระ

ความรู้ต่างๆ 

แก่บุคลากร 

ร้อยละของ

ข่าวท่ีได้รับ

การเผยแพร่ 

≥ 3

กลุ่ม

เป้า 

หมาย 

≥ 3

กลุ่ม

เป้า 

หมาย 

≥ 3

กลุ่ม

เป้า 

หมาย 

≥ 3

กลุ่ม

เป้า 

หมาย 

≥ 3

กลุ่ม

เป้า 

หมาย 

นักศกึษา 

บุคลากร 

ศษิยเ์ก่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณบดี 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดช

อบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
 

2.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบรกิารที่ดีของมหาวิทยาลัย 

1  กิจกรรม
เดินสายแนะแนว

หลักสูตรและ 

การรับสมัคร

นักศกึษา 

เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

วทิยาลัยใน

ภาพรวม 

จ านวน

สถานศกึษา

ต่อ

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีก าหนด 

30 30 40 40 40 สถานศกึษา 

สถาน

ประกอบการ 

500,000 1,000,00

0 

1,000,00

0 
1,000,000 1,000,000 คณบดี 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1) โครงการประชาสัมพันธเ์ชิกรุกภายใน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบริการทีด่ีของมหาวทิยาลัย 

1.1 กิจกรรมเผยแพร่ขา่วผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ สื่อ social 

media (Facebook line)

เว็บไซต์ 

เพื่อเผยแพร่ขา่วสาร นโยบาย 

ข้อมูลตลอดจนสาระความรู้ต่างๆ 

แก่บุคลากร 

ร้อยละของข่าวท่ีได้รับ

การเผยแพร่ 

ร้อยละ 90 นักศกึษา และ

บุคลากร ภายใน

มหาวทิยาลัย 

 

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564 

50,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2)โครงการประชาสัมพันธ์เชกิรุกภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบริการที่ดีของมหาวทิยาลัย 

2.1 กิจกรรมเดินสายแนะ

แนวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยใน

ภาพรวม 

จ านวนสถานศกึษาตอ่

กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 

จ านวน 40 

แห่ง 

กิจกรรมเดินสายแนะ

แนวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564 
500,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

2.2 กิจกรรมผลิตสื่อ ( แผ่น

พับ โปสเตอร์ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ VTR) 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร และ

ข่าวสารท่ีน่าสนใจให้กับ

หนว่ยงานภายนอกได้รับรู้

ภาพลักษณ์ของวทิยาลัย 

จ านวนข่าวท่ีเผยแพร่ใน

สื่อ 

จ านวน 30 ข่าว หนว่ยงภาครัฐ และ

ภาคเอกชน 

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564 
500,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

3) โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการประชาสัมพันธ ์

3.1 กิจกรรมพัฒนานัก

ประชาสัมพันธ์ท่ีมี

คุณภาพระดับอาชพี 

เพื่อให้ผู้ปฏบัิติด้านการประชา

สัมพันธืมคีวามรู้ความเข้าใจดา้น

เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ท่ีสามารถน าไปปฏบัิตไิด้จริง และ

จ านวนครัง้ท่ีได้รับการ

พัฒนา 

2 คร้ัง บุคลากรฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2563 –

กันยายน 2564 

50,000.00 ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

สามารถพัฒนาตนเองให้เกิด

ทักษะในการเป็นนักสื่อสารท่ีดี 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การ

ปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ

จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการประชาสัมพันธเ์ชิงรกุ ระยะ 5 ปี และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบิัติ 
 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ระยะ 5 ปี และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล 

ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข  
รายงานการประชุม ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกีย่วข้องกับการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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