แผนปฏิบตั กิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ระยะ 5 ปี (2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
วันที่ 28 กันยายน 2561

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็นหน่วยงานที่
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ทาการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร
ตาแหน่ ง คณบดี วิ ท ยาลั ย โลจิส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน มี ก ารบริ ก ารจั ด การที่มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกาหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนที่มีค วามเป็น เลิศสู่สากลและเอกลัก ษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม นาวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดย
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่ว นที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัย โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มี
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
1. ระดับบันฑิตศึกษา
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1.1 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โดยก าหนดเป้ าหมายหลั ก ในการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย 5 ด้า น ซึ่ งแต่ล ะด้ านมีก ลยุ ท ธ์ห ลัก ที่ใ ช้ใ นการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้ดังนี้
1.วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
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2.พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคี วามรูค้ วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิ ตและพั ฒ นาผู้ป ระกอบอาชีพ ด้า นโลจิ สติ ก ส์แ ละซั พพลายเชนที่ส นองตอบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่
ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัย และสร้างองค์ค วามรู้ใ นการประกอบอาชีพด้านโลจิสติก ส์และซัพพลายเชนสู่ก าร
พัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
5. วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

ค
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย วิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่ างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของ
วิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน และยังสร้างเครือข่ายความร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายตามภารกิจหลัก อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่ งเสริมและสนั บ สนุ นให้เ ครือ ข่ายมีส่ว นในการพั ฒนาและเกิดผลผลิ ตที่เ ป็ นประโยชน์กั บ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ
กับเครือข่าย
จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

ค่า
เป้าหมาย
5.00
5
100
75

ง
3. กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
- โครงการจัดการอย่างมืออาชีพ
งบประมาณ 20,000 บาท
2. กลุ่มเครือข่ายชุมชน
- โครงการค่ายอาสาสร้างฝายชะลอน้า
งบประมาณ 50,000 บาท
3. กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
- โครงการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ งบประมาณ 20,000 บาท
4. กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
- โครงการพัฒนาให้ความรูก้ ารติดตามการขนส่งด้วยระบบ Global Positioning System (GPS)
งบประมาณ 30,000 บาท
5. กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ผสู้ อนระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย งบประมาณ 300,000 บาท
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ สรุป
ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจ กรรมให้ กั บ หน่ว ยงาน ได้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น ง านตาม
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็ บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เ ป็น เครื่อ งมื อ ในการสื่ อสาร พร้อ มจัด ท าฐานข้ อมู ลให้ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้งา่ ย
4. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย ทุกๆเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-2561
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เป้ า หมายการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน (University
Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25612
2.1 นโยบายด้านการสร้างเครือข่าย
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้าประสงค์เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์ ตัว ชี้วั ดความสาเร็จ และค่า เป้ าหมายของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติด ตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กั บ เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ภาคผนวก
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
เครือข่าย
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
เพื่ อ สร้ างระบบและกลไกการบริ ห ารเครื อ ข่า ยที่ มี คุณ ภาพ และมี ก ารจั ด กิจ กรรมอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
จนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย นาไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ง านของวิ ท ยาลั ย แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จึงมีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
ได้แก่
1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้าง บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้ง
ธารงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน ได้แก่ พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาลัยกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน
3. การพั ฒนาการสร้างความพร้อมเข้าสู่ป ระชาคมอาเซีย นได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยกับ
ประชาคมอาเซียน
4. ให้บ ริก ารทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้อ งการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
6. ตัวชีว้ ัด ได้แก่
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มตี ่อการดาเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น สาหรับในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560นี้ จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกกาหนดไว้
ในแผนการดาเนินงานการบริหารเครือข่ายสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อไป
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอานวยการ
คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงาน

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

2. งานคลังและพัสดุ
2.1 การเงิน
งบประมาณ
2.2 บัญชี
2.3 พัสดุ
2.4 สวัสดิการ

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

1.งานพัฒนางานวิจัย
1.1 ผลิตผลงานวิจัย
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการวิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

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

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 กิจการนักศึกษา
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 กองทุนกู้ยืม
1.5 ศิลปวัฒนธรรม
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2561
1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน
กลุ่มเครือข่าย
2559
2560
2561
รวม
1)กลุ่มเครือข่ายศิษย์
เก่า
2)กลุ่มเครือข่าย
ชุมชน
3)กลุ่มเครือข่าย
สมาคมวิชาชีพ
4)กลุ่มเครือข่าย
ผูป้ ระกอบการ
5)กลุ่มเครือข่าย
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
หมายเหตุ

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

1

190,000

1

74,000

1

-

3

264,000

-

-

1

40,000

1

47,400

2

132,400

1

-

1

98,000

1

-

3

98,000

1

14,500

1

-

1

61,850

3

76,350

1

162,500

1

145,200

1

50,000

3

357,700

(1) จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการจัดให้กับกลุม่ เครือข่าย
(2) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้กบั กลุ่มเครือข่าย
(3) หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน

กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
5

กลุ่มเครือข่ายชุมชน

4

กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ

3
2

กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
กลุ่มเครือข่ายชุมชน
กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า

1
0
2559

2560

กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ

2561

จากกราฟผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
- ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณจานวน 722,000 บาท
- ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่าย
สมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณจานวน 495,200 บาท
- ปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่าย
สมาคมวิชาชีพ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ งบประมาณจานวน 495,200 บาท
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิต และพั ฒนาผู้ป ระกอบอาชี พ ด้า นโลจิ สติ ก ส์ แ ละซั พพลายเชนที่ส นองตอบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา
สถานประกอบการและสังคม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มี ความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มที ักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรูค้ วามชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่ งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทา
ความ
ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัย ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน
ความเป้ ฯ วั ง สวนสุ น นั ท า และเผยแพร่ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็น องค์ก รแห่ง การเรีย นรู้ สู่ส ากล หมายถึง เป็น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มีแ หล่ งเรีย นรู้ ที่ห ลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรี ยนรู้ของผู้รับบริการได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (College of Logistics and
Supply Chain Development Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อม
ทั้งธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความพอเพี ย ง โดยการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รให้มี มาตรฐานและคุ ณภาพที่ต อบสนองต่อการเพิ่ มศัก ยภาพบัณ ฑิตและสอดคล้องกั บ ความ
ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่
พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย
ให้เ กิด การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึก ษาวิจัยสู่ชุม ชนและก่อให้เ กิดเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูก ต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เ กี่ย วข้องกับ การดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ
ศาสตร์ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
6) พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็น
ที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.1 นโยบายด้านการสร้างเครือข่าย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยฯมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนตามพันธกิจของวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
ศิษย์เก่าและชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านอื่นๆใน
การสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียน
3. สร้างเครือข่ายความร่ว มกั บองค์ก รหน่วยงานภายนอกในการให้บ ริการวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
4. สนับสนุนให้มีก ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
1. เพื่อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ห น่ ว ยงานมีค วามร่ว มมื อกั บ เครือ ข่ า ยตามภารกิ จ หลั ก ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนให้เ กิ ดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมีส่วนในการพัฒนาและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การและหน่วยงานภายนอก
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพมีความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
3. วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
2. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. ระดั บ ความส าเร็จ ของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่ วมมื อ กั บ
เครือข่าย
4. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มกี ารดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ *หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เลือกเป้าหมาย 1 เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
5 เครือข่าย
1 เครือข่าย*
ระดับ 5
75

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเครือข่าย วิทยาลัยโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน
1. เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระดับหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. ทบทวน พิจารณา กิจกรรม/โครงการของกลุ่มเครือข่าย ตามข้ อเสนอแนะผลการดาเนินงานใน
ปีที่ผา่ นมา พร้อมกาหนดกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯของหน่วยงาน ให้สอดคล้องหรือ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย
4. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาอนุมัติ
5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ให้ ก องพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ
6. ทบทวนกิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) ร่วมกับผูบ้ ริหารหน่วยงาน
7. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561– มีนาคม 2562) กับกองพัฒนานักศึกษาตาม
ปฏิทินนัดหมาย
8. สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน
9. จัดเก็บหลักฐาน และรายงานผลการดาเนินงาน จัดส่งกองพัฒนานักศึกษาตรวจสอบ
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2.5 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560-2564)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
โ ค ร ง ก า ร 1.เพื่ อ เปิ ด โอกาส 1.จานวนศิษย์
จั ด การอย่ า ง ให้ ศิษย์เก่ า เข้ า มา เก่าที่เข้ามามี
มืออาชีพ
มี ส่ ว นร่ ว มในการ ส่วนร่วม
พัฒนาวิทยาลัย
2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
กิจกรรม
พัฒนาองค์
ความรู้ดา้ น
สาธารณสุข
และด้าน
สิ่งแวดล้อม

1.เพื่อเปิดโอกาส 1.จานวนชุมชน
ให้ชุมชนเข้ามามี ที่เข้ามามีส่วน
ส่วนร่วมในการ
ร่วม
พัฒนาวิทยาลัย
2.เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
กายภาพของทาง
วิทยาลัยฯ
3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
โครงการ
1.เพื่อพัฒนาและ
ทดสอบ
ยกระดับ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ มาตรฐานฝีมือ

1.ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
สอบมาตรฐาน

เป้าหมายของตัวชี้วดั
2560

2561

2562 2563 2564

5

5

5

5

5

1

1

1

1

80

80

80

80

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

ศิษย์เก่า

20,000

20,000

20,000

30,000

40,000

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

1

ชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

80

สมาคม
วิชาชีพ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

สาขาอาชีพ
แรงงาน
ด้านโลจิสติกส์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วดั
2560

2561

2562 2563 2564

2

2

2

2

2

3.71

3.71

4.00

4.31

4.51

2

2

2

2

2

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2560

2561

2562

2563

2564

เครือข่าย,
นักศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

อาจารย์ที่
แลกเปลี่ยน

300,000

300,000 300,000

300,000

300,000

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝีมอื แรงงาน

4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
โครงการ
1.เพื่อสร้างความรู้ 1.จานวน
พัฒนาให้
ความเข้าใจของ
เครือข่ายที่เข้า
ความรู้การ
ระบบบอกพิกัด
มามีส่วนร่วม
ติดตามการ
ผ่านดาวเทียม
2.ระดับความรู้
ขนส่งด้วย
GPS
ความเข้าใจ
ระบบ Global
เรื่องการใช้
Positioning
ระบบการขนส่ง
System (GPS)
5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
อาจารย์ผู้สอน
ระหว่าง 2
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ

1. เพื่ อ ร่ ว มกั น ใน 1.จ า น ว น
ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ที่ ไ ด้
นั ก ศึก ษาระหว่า ง แลกเปลีย่ น
2 มหาวิทยาลัย

(1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมีกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จานวน 5 กลุ่มเครือข่าย
(2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถึง สานัก ศูนย์ สถาบัน ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จานวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

5

ศิษย์เก่า

1.จานวนชุมชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วม

1

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าสอบมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงาน

80

1.จานวนเครือข่ายที่
เข้ามามีส่วนร่วม
2.ระดับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการใช้ระบบ
การขนส่ง

2

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1) กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า
โค รงก า รจั ด ก า ร 1.เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมใน 1.จานวนศิษย์เก่าที่เข้า
อย่างมืออาชีพ
การพัฒนาวิทยาลัย
มามีส่วนร่วม
2) กลุ่มเครือข่ายชุมชน
กิจกรรมพัฒนาองค์ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ความรู้ดา้ น
การพัฒนาวิทยาลัย
สาธารณสุขและ
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านกายภาพของทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยฯ
3) กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
โครงการทดสอบ
1.เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพสาขา แรงงาน
อาชีพด้านโลจิ
สติกส์
4) กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาให้ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบบอก
ความรู้การติดตาม พิกัดผ่านดาวเทียม GPS
การขนส่งด้วยระบบ
Global Positioning
System (GPS)

4.00

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1-30
พฤศจิกายน
2561

20,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ชุมชน,นักศึกษา

1-30
มกราคม
2562

50,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สมาคมวิชาชีพ

ธันวาคม
2561 –
มีนาคม 2562

20,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

มกราคม –
มีนาคม 2562

30,000

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

เครือข่าย,
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5) กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน 1. เพื่อร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาระหว่าง 2 1.จ านวนอาจารย์ที่ไ ด้
อาจารย์ผู้สอน
มหาวิทยาลัย
แลกเปลี่ยน
ระหว่าง 2
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

2

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ที่
แลกเปลี่ยน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ตุลาคม 2561
– กันยายน
2562

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

300,000

ประธานหลักสูตร
ดุษฏีบัณฑิต
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิ ดการประสานความร่วมมือในการ
จัด ท ากิ จกรรม/โครงการ ให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ เ ชิง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ มี ก ารติด ตามประเมิ นผลแผนปฏิบั ติ ก ารด้า นการสร้า งความสั ม พั นธ์ กั บ เครือ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างเป็นระบบ
3.1 แนวทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดทางการน า แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ย วกับ แผนปฏิบัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็ บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เ ป็น เครื่อ งมื อ ในการสื่ อสาร พร้อ มจัด ท าฐานข้ อมู ลให้ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้งา่ ย

17
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติ ด ตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการสร้ า งความสั ม พั นธ์ กั บ เครื อ ข่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิบั ติ ก ารด้ า นการสร้ า งความสัม พั น ธ์ กั บ เครื อข่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้บ ริหารและผู้ป ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่า งเป็น
รูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้มี ก ารติด ตามความก้าวหน้ า ของแผนปฏิ บัติก ารด้านการสร้างความสัมพันธ์กั บ
เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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22

23

24

25

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

26

27

28

29

30

31

32

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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