แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
ประจาปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557
เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ทาการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ตาแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ
บริก ารจัด การที่ มีค วามสอดคล้ องเชื่อ มโยงสอดคล้อ งกั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทา มี ก าร
ก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ คื อ เป็ น องค์ ก รด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ สู่ ส ากลและ
เอกลั ก ษณ์ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ธรรม น าวิ ช าการ เชี่ ย วชาญวิ ช าชีพ โดยแผนพั ฒ นาสาขาวิ ช าสู่ เ อตทั ค คะ
ประจาปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย ประวัติวทิ ยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
ระดับบันฑิตศึกษา
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
โดยกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้
ดังนี้

ข
1.วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
2.พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติ กส์และซัพพลายเชน
แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่
การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
5. วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ

ค
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ วิทยาลัยฯมีการจัดกิจกรรมโครงการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานด้านการขับเคลื่อน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/
โครงการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มผี ลการ
ประเมินที่ดีข้ึน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
และการพัฒนาประเทศ
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.คะแนนประเมินของสาขาวิชาเอตทัคคะ
2.คะแนนประเมินประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาเอตทัคคะ

ค่าเป้าหมาย
≥60
≥3.01

3. กิจกรรมตามแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม
โครงการพัฒนาสาขาวิชาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเอตทัคคะ

งบประมาณ
100,000.00

ง
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การ
ปฏิบัติ สรุปดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
โดยจั ด ท าแนวทางการสื่ อ สารและประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อสร้ างความเข้ าใจในภารกิ จ เป้ าห มาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ รับ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า
สามารถตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์ของแผนปฏิบัติการแผนปฏิ บัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เ อตทัคคะ
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

จ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
1.5 ข้อมูลพืน้ ฐานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development
Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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14
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2.5 แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การจัดการศึก ษาในระดั บปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญา ร่ า งกาย อารมณ์ และสั ง คม
สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ การจัดการศึกษาที่ดีควรสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคม และด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการศึกษาในระดับต่างๆจึงควร
ได้ รั บ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมและความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีอยู่เสมอ กระบวนการในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
เริ่มต้นจากการกาหนดจุดมุ่งหมาย เลือกและจัดเนือ้ หาวิชา กิจกรรม และประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กั บ จุด มุ่ งหมาย อัต ลั ก ษณ์ และเอกลั ก ษณ์ ภายใต้ ก รอบการดาเนินงานของวิท ยาลัย ทั้งนี้ ก ารจั ด
การศึกษาควรเน้นด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง การศึกษา
ดูงานจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้
จากสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจัง หวัด
นครปฐม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาในระปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่
หลักเพื่อสนับสนุนการเรียนการ เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ
วิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้ งเป็นแหล่ง
สร้างสมและบริการความรู้ข้อมูล และบุคลากรที่มีประสบการณ์แก่สังคม อีกทั้งยังยังตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง
ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายสาคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งที่มา
ของความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศเนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่
ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น และการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้น ส่งผลให้ภาค
ธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถในการดาเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจ
และสร้างมูลค่ าเพิ่มใหม่ๆ เสนอลูก ค้า การบริหารจัดการกระบวนการนาส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึง
ผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์สาคัญที่
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งของภาคเอกชนและของประเทศ และมีความเกี่ยวข้อง
กับบทบาทของภาคการเมืองและภาครัฐในการกาหนดนโยบายสาธารณะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้าจากกฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างการสื่อสาร ที่ใช้
เป็นกลไกในการลดต้นทุนของภาคการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมทั้งด้านการ
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ศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การกระจายรายได้และลดช่องว่างของ
ความเหลื่อมล้าในสั งคมทั้งนี้ก ารเพิ่มประสิท ธิภาพในการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติมีแนวทางในการ
ดาเนินการ โดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค (Center of the Regional Supply Chain
Headquarters) ภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทายลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับการพัฒนาด้านการ
จัดการศึกษา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ การพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้
เป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของทั้งองค์กร
1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการอานวยการ

คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

1.งานบริหารงานทั่วไป
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ
1.2 ประชาสัมพันธ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์
1.4 อบรมและพัฒนา
1.5 IT
1.6 อาคารสถานทีแ่ ละ
ยานพาหนะ
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว
1.8 งานบุคลากร
2. งานคลังและพัสดุ
2.1 การเงิน
งบประมาณ
2.2 บัญชี
2.3 พัสดุ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสานักงาน

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 ผลิต
วารสารวิชาการ
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการ
วิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

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

1.งานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
1.1 กิจการนักศึกษา
1.2 บริหารและสวัสดิ
ภาพ
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 กองทุนกู้ยืม
1.5 ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันธุรกิจซัพ
พลายเชน
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2560
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลาดับ
1

หัวข้อ

กิจกรรม

1. Guidance and Coaching into
จานวนนักเรียน
ที่มาสมัครเรียนใน Network. 2.Young Ambassador
Logistics
แต่ละปี

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.วิทยาลัยฯ มีการลงพืน้ ที่แนะแนว
การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง
2.เข้าร่วมตลาดนัดอุดมศึกษาเพื่อสร้างการ
รับรู้และบริการข้อมูลหลักสูตรเพื่อให้
นักเรียนได้มขี ้อมูลที่ถูกต้องประกอบการ
สมัครเรียนต่อ
3.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
ผ่าน แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์
VTR สื่อออนไลน์ตา่ งๆ เช่น เว็บไชต์
Facebook และline

จานวนนักศึกษาที่มา
สมัครเรียน

1:8

ผลการ
ดาเนินงาน
1:3

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
รูปกิจกรรมการแนะแนว
ประชาสัมพันธ์
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลาดับ

หัวข้อ

กิจกรรม

2

จานวนนักศึกษา

1. 21st Century Skills

1. ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ มีนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จานวน 315 คน
2.ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ มีนักศึกษาคงอยู่
จานวน 304 คน (ร้อยละ 90.49)

* แนวโน้มของ
นักศึกษาที่คงอยู่ (ทุก
ชัน้ ปี) ที่ชาระ
ค่าธรรมเนียม (ตัง้ แต่
ร้อยละ 90)

ร้อยละ 90

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 90.49

3

คุณภาพอาจารย์

1. Learning Knowledge
Knowhow & Development Skill
2. 1. 111 Project 3.
Implementation Research and
Development to Team
Approach.

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
* จานวนอาจารย์ที่
สติกส์ได้รับวุฒกิ ารศึกษาในระดับปริญญา ได้รับคุณวุฒปิ ริญญา
เอกจานวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.คมสัน โสมณ เอก (ร้อยละ 40)
วัตร และ ดร.ทมนี สุขใส (ร้อยละ 40)

ร้อยละ 40

ร้อยละ 40

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

สรุปคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ยอดสมัครของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลาดับ
4

หัวข้อ

กิจกรรม

เครือข่าย/ คู่ความ 1.Seminar For Young Smart
Logistics 2.Excellent Experience
ร่วมมือ
In Localization 3.Best Practice
for Logistics.

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วชิ าชีพใน
สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
เช่น 1.บริษั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 2.
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
(เคลือ SCG 3.บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) 4.บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน) 5.บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด 6.บริษัท ท่าอากาศ
ยาน จากัด (มหาชน) 7.บริษัท ยูนคิ อร์ด
จากัด (มหาชน) 8.บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์
จากัด 9.บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด 10.บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด

ตัวชี้วัด
* จานวนสถานที่
ฝึกงานที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนและ
เป็นที่ยอมรับใน
ประเทศ (ตัง้ แต่ 10
แห่ง) * มีจานวน
สถานที่ฝึกงานที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เรียน
และเป็นที่ยอมรับ
ต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย
10 แห่ง

ผลการ
ดาเนินงาน
10 แห่ง

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
รายชื่อสถานประกอบการ
ที่นักศึกษาได้เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
แบบตอบรับการเข้าฝึก
ประสบการณ์จากสถาน
ประกอบการ
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลาดับ
5

หัวข้อ
คุณภาพของ
นักศึกษา

กิจกรรม
1.Preparation and coaching with
team member to building
knowledge knowledge and sill
on best practice for our student.

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

Certifacate of Performance With Highest
Honor (รางวัลที่ 1,2,4,5,6) สมาคม
สถานการณ์จาลองและเกมเพื่อการเรียนรู้
(ประเทศไทย) และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี จานวน 8 รางวัล และการแข่งขันงาน
Smart Logistics ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ จานวน 6 รางวัล รวมทั้งหมด 14
รางวัล

* จานวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รับการยก
ย่องในระดับชาติ (10
รางวัล)

10 รางวัล

ผลการ
ดาเนินงาน
14 รางวัล

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เกียรติบัตร

8
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลาดับ

หัวข้อ

กิจกรรม

6

ผลงานของ
อาจารย์

1.Implementation Research and
Development to Team
Approach.

7

ความพึงพอใจของ 1.Seminar For Young Smart
Logistics.
ผู้ใช้บัณฑิต

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. การนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ระหว่างวันที่ 7-8
สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ
2.การนาเสนอผลงานวิชาการระดับ
นานาชาติ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่าง
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ
100 ของอาจารย์ประจาสาขาวิชาฯ
ผลการสารวจคุณภาพของบัณฑิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา ความพึงพอใจของนายจ้าง
สถานประกอบการ ที่มตี อ่ บัณฑิตของ
วิทยาลัย อยูร่ ะดับ 4.38 คะแนน

* การเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ระดับชาติ
(ครบทุกคน) * การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติ (ครบ
ทุกคน)

ร้อยล 100

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 100

* แนวโน้มความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
(ระดับ 4.51 - 5.00)

4.30 คะแนน

4.38 คะแนน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.หนังสือตอบรับเข้าร่วม
การนาเสนอผลงาน
2.ภาพกิจกรรมการ
นาเสนอผลงาน
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ลาดับ

หัวข้อ

8

การมีงานทาของ
บัณฑิต

9

อันดับของ
หลักสูตรเมื่อ
เทียบกับที่อื่น

กิจกรรม
1.Seminar For Young Smart
Logistics.

ผลการดาเนินงานของกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลการสารวจการมีงานทาของบัณฑิตที่ได้ * แนวโน้มการมีงาน
งานทาและประกอบอาชีพภายใน 1 ปี คิด
ทาของบัณฑิต (91 เป็นร้อยละ 97.22
100%)
1.Preparation for SAR 2. Moving วิทยาลัยฯได้จัดสร้างห้องปฏิบัตดิ ้านโลจิ
10 อันดับ Admission
Forword with Academy of
สติกส์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ใน
Logistics 3. Academy of Logistic การเรียนรู้ในการจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่
lecturer 4.Start Up to New
ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยฯ
Bussiness of Logistics and
“วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ
Supply Chian 5.CLS Association ผลิตนักปฏิบัตมิ อื อาชีพ” และยังได้เปิดให้
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา มหาวิทยาลัยลาปาง
และอื่นๆ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

ร้อยละ 91

ผลการ
ดาเนินงาน
ร้อยละ 97.22

อันดับ 1 ของ
ประเทศ

อันดับ 1 ของ
ประเทศ

1.ภาพถ่ายห้องปฏิบัตกิ าร
ด้านโลจิสติกส์
2.รายชื่อมหาวิทยาลัยที่
เข้ามาศึกษาดูงาน

ค่าเป้าหมาย
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจยั (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคี วามรูค้ วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผู้ ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่
ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ
พัฒนาสถานประกอบการและสังคม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สกู่ ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล
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
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain
Development Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรูค้ วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความพอเพี ย ง โดยการพั ฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4) ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน
แนวคิดของศาสตร์ดา้ นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
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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 และ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
1. มีการจัดทาหลักสูตรโดยเน้นถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลัก โดยมีความร่วมมือใน
การร่างหลักสูตรทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและองค์การวิชาชีพ
2. มีก ารจัด ท าหลั ก สู ต รให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานัก งานอุดมศึ ก ษา โดยเน้นการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามทันสมัยและตอบสนองในการพัฒนาเป็นหลัก
3. มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาในวิทยาลัย เพื่อให้
ได้นักศึกษาที่มคี ุณภาพ และความต้องการที่จะเรียนในสาขาวิชานั้นๆจริง
4. พัฒนาบัณฑิตของวิท ยาลั ยโลจิสติก ส์และซัพพลายเชนให้มีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาให้
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา
ภาษา และเน้นพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็ง
5. การสนับ สนุ นให้ อาจารย์ผลิ ตสื่ อการสอนทุ ก รูป แบบ รวมทั้ งเปิดโอกาสให้นัก ศึก ษามี ก าร
ทบทวนเนือ้ หาจากสื่อโสตทัศนศึกษาที่บันทึกไว้ใน Software และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ส่งเสริม ให้อาจารย์ผู้ส อนพั ฒนาการสอนด้วยการวิจัย เพื่ อพัฒนาการเรีย นรู้ เพื่อ นาผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
7. การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีความหลากหลายด้วยการบูรณาการ
งานวิจัย งานบริการวิชาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน
โดยความร่วมมือจากภาคประชาชนและสถานประกอบการ
8. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ภาคปฏิบัติและทฤษฎีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รียนเป็นหลัก
9. ผูเ้ รียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านแรงงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
1. เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นเอตทัคคะให้มผี ลการ
ประเมินที่ดีข้ึน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
และการพัฒนาประเทศ

14
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิทยาลัยเอตทัคคะที่มคี วามยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.คะแนนประเมินของสาขาวิชาเอตทัคคะ
2.คะแนนประเมินประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาเอตทัคคะ

ค่าเป้าหมาย
≥60
≥3.01

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561

ลาดับ
1
2
3

4

5

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561 จากหน่วยงานเจ้าภาพ
ทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปี
การศึกษา 2561

ระยะเวลา
2 สิงหาคม 2561
3 – 31 สิงหาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561 –
15 สิงหาคม 2561

จัดส่ง (ร่าง) จัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปี
การศึกษา 2561 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานเจ้าภาพ

15 สิงหาคม – 30

เสนอแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561 ต่อ
คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

30 สิงหาคม – 26

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

15

ลาดับ

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา

6

ขออนุมัติแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561

8-30 กันยายน 2561

7

เผยแพร่แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561

1 ตุลาคม 2561
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2.5 แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ
2.5.1 แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1 โครงการ
พัฒนา
สาขาวิชา
สู่
เอตทัคคะ

1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
หลักสูตรที่เป็น
จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นเอตทัคคะให้มี
ผลการประเมินที่ดี
ขึน้
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
หลักสูตรมีการ
พัฒนาคุณภาพให้
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้และ
การพัฒนาประเทศ

1.คะแนนประเมิน
ของสาขาวิชา
เอตทัคคะ

2.คะแนนประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สาขาวิชา
เอตทัคคะ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2560
1
หลัก
สูตร

2561
1
หลัก
สูตร

2562
≥60

ร้อย
ละ
≥60

ร้อย
ละ
≥60

≥3.01

งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
ผู้รับผิ
2561
2562
2563
2564 ดชอบ
2563 2564 เป้าหมาย 2560
สาขาวิชา 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณบดี
≥60
≥60
การจัดการ
โล
จิสติกส์

≥3.01

≥3.01
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2.5.2 แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม/โครงการ
ระบุประเภทของกิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสาขาวิชาโลจิ
สติกส์สคู่ วามเป็นเอตทัคคะ

วัตถุประสงค์
โครงการ

1. เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
หลักสูตรที่เป็น
จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยสู่การ
เป็นเอตทัคคะให้มี
ผลการประเมินที่ดี
ขึน้
2. เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้
หลักสูตรมีการ
พัฒนาคุณภาพให้
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้
และการพัฒนา
ประเทศ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

1.คะแนน
ประเมินของ
สาขาวิชา
เอตทัคคะ

≥60

2.คะแนน
ประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ของสาขาวิชา
เอตทัคคะ

≥3.01

กลุ่มเป้าหมาย

สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

มกราคม 2562

งบประมาณ

100,000.00

ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชาการ
จัดการโลจิ
สติกส์
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการพัฒนา
สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิ ารแผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1) สร้ างความเข้ า ใจร่ วมกั นเกี่ ยวกับ แผนพัฒ นาสาขาวิชาสู่ เอตทั คคะ โดยจั ด ทาแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติ ดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัด แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะอย่างต่อเนื่อง
3 ) ก า ห นด ใ ห้มี ก า ร ติ ด ต า มค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อง แ ผ น พั ฒน า ส า ข า วิ ช า สู่ เ อต ทั ค ค ะ ทุ ก ๆ เ ดื อ น
พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ ประจาปีการศึกษา 2561
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
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ภาพกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการจัดทา
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