แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

ก

บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงาน
จัดการศึกษาซึ่งมีพันธกิจ 4 ด้าน และพันธกิจหลักหนึ่ง คือ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธ
กิ จ ดั ง กล่ า ว วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน ได้ ม อบหมายให้ กิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น ผู้
ประสานงานและด าเนิ น การ โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ หน่ ว ยงานปฏิ บั ติต ามพั นธกิ จ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
หน่ว ยงานและข้อก าหนดของหน่ว ยตรวจประเมินคุณภาพการศึก ษาต่างๆ แล้ว เห็นควรดาเนิน
โครงการตามพันธกิจภายใต้แนวคิดหลัก คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มที ัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม จานวน 5 โครงการ
วิท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ และซั พพลายเชน คาดหวัง ว่า ผลการด าเนิน งานโครงการและ
กิจกรรมทั้ งหมดจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ตามตั วชี้ วัด ที่ก าหนด และจะสามารถตอบโจทย์ ป ระกั น
คุณภาพการศึกษาภายในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถ
กาหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดี
งาม (ร้อยละ 85)
โดยแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ดังตารางที่ 1

ข
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน
กิจกรรม/โครงการ
1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
2.โครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม
3.โครงการทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย
อนุรักษ์วัฒนธรรมพืน้ บ้านวันสงกรานต์
5.โครงการไหว้ครู

โครงการ/
กิจกรรม
(จานวน)
1
1
1

งบประมาณ
(บาท)
20,000
10,000
50,000

1

20,000

1

20,000

ทั้งนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้นาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณที่จะดาเนินการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ในแต่ละด้าน
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ
(จานวน)
(บาท)
1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
1
20,000
2.โครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม
1
10,000
3.โครงการทาบุญตักบาตรวันขึน้ ปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
1
50,000
ไทย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สืบสานประเพณีไทย
1
20,000
อนุรักษ์วัฒนธรรมพืน้ บ้านวันสงกรานต์
5.โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2561
1
20,000

ค
แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึ งบทบาทความรับผิดชอบของ
ตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ส อดคล้องกั บแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้ า งกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ ว ยงานให้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูล
ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัย โลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2561
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของวิทยาลัยโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดย
จัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด
ตัว ชี้ วั ด แก่ หน่ ว ยงานภายในที่เ กี่ ย วข้ อง เพื่อ สร้ างทัก ษะในการติ ดตามประเมิน ผลและสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ง
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการทานุ บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทา
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร)
คณบดีวิทยาลัยโลจิสจติกส์และซัพพลายเชน

จ

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจาปีงบประมาณ 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 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
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1

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงานของนิสิตและ
บุคลากรในวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนาธรรมสู่สากล ซึ่งแผนการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ เป็นโครงการ/กิจกรรม
ส าหรับ นิ สิ ต และบุ ค ลากรวิท ยาลั ย ฯ โดยเน้น ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิต มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมเกี่ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นิสิตได้ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาติไทย โดยเน้นการบูร
ณาการด้านการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ สานสายใยที่ดีจากพี่สู่น้อง ประจาปีการศึกษา 2561 โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีไทยวันขึน้ ปีใหม่ โครงการศิลปะและวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ซึ่งการจัดโครงการทานุบารุง
และศิ ลปะและวัฒนธรรมดั งที่กล่าวมาข้า งต้น จะเน้ นให้นิสิต และบุ คลากรเข้า มามีส่วนร่ว มในการจั ด
โครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลักการของ PDCA ในการดาเนินการ

1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

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 อาคารสถานที่และ
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 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

สถาบันธุรกิจซัพ
พลายเชน
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรม/โครงการ
1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจาปีการศึกษา
2560

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมในโครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
560 คน

1,684

≥4.51

4.88

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

มกราคม 2561

5,000

2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

2) โครงการจิตอาสากิจกรรม
เพื่อสังคม

1) จานวนนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

560 คน
≥4.51

104
4.85

กุมภาพันธ์ 2561

-

3) โครงการทาบุญตักบาตรวัน
ขึน้ ปีใหม่สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน
4) โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน สืบสาน
ประเพณีไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม
พืน้ บ้านวันสงกรานต์

1) จานวนนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมในโครงการ

590 คน
≥4.51

172
4.60

ธันวาคม 2560

81,200

590 คน

176

เมษายน 2560

35,000

≥4.51

4.86

2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ
1) จานวนบุคลากรและนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมใน
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วมโครงการ
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กิจกรรม/โครงการ
5) โครงการไหว้ครู ประจาปี
การศึกษา 2560

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนบุคลากรและนักศึกษาที่มสี ่วนร่วมใน
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วมโครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
590
คน

493

≥4.51

4.85

ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม 2560

งบประมาณ
25,000
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย 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 นักปฏิบัติที่มีความรูค้ วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
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. พั ฒนาอาจารย์และบุค ลากรทุก ระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พร้อมทั้งธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความพอเพี ย ง โดยการพัฒ นา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ
ต้อ งการตลาดแรงงาน รวมถึ ง การจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้เ รี ย นเป็ น สาคั ญ พร้ อ มทั้ ง หา
ทรัพยากรที่พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค 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 ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจั ยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิด
ของศาสตร์ดา้ 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
และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
2.1 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการ
ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
2. สืบสานและเสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคาความสานึกความภูมิใจอนุรักษและถา
ยทอดศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข /องกับศิลปวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยแก
นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน ทุ ก ระดั บ ทุ ก ชั้ น ป รวมถึ ง การสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานและควบคูไปกับวิถีการทางานของกลุมบุคลากรในวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในความเป็นไทย
อย่างสม่าเสมอ
5. ปลูกฝังและสร้างค่านิยมความรักและภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย
เข้าไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นัก ศึกษาและบุคลากรได้รับ การพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิย ม
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม
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2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ของวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ คุณธรรม และความสานึกในความเป็นไทย รวมถึงมีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม

ค่าเป้าหมาย
85

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการทบทวนทิศ
ทางการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติการ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ติดตามและผลักดันผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผล
การดาเนินงาน โดยขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) ทบทวนทิศทางการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาแผน และดาเนินการแก้ไขตามข้อแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร
5) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัตแิ ผน
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6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ
ขั้น ตอนการจัด ท าแผนปฏิบั ติ ก ารด้ านการท านุ บ ารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมของวิท ยาลั ย
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สามารถแสดงขั้นตอนดังภาพ
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2559 – 2563)
กิจกรรม/
โครงการ
1)โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อปลูกจิตสานึกและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาระเบียบวินัยให้กับ
นักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
การดารงชีวติ ให้กับนักศึกษา
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้
พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีความกตัญญู
กตเวที มีสัมมนาคารวะและ
ปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด

กลุ่ม
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย
560
คน

560
คน

560
คน

560
คน

560
คน

นักศึกษา

งบประมาณ
2559
20,000

2560
20,000

2561
2562
20,000 20,000

2563
20,000

ผู้รับผิด
ชอบ
รอง
คณบดี
ฝ่าย

2) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการมีสว่ นร่วม
โครงการ

กิจการ
≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

นักศึกษา
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กิจกรรม/
โครงการ
2) โครง
การจิต
อาสา
กิจกรรม
เพื่อสังคม

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อปลูกจิตสานึกและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาระเบียบวินัยให้กับ
นักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
การดารงชีวติ ให้กับนักศึกษา
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้
พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีความกตัญญู
กตเวที มีสัมมนาคารวะและ
ปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้
อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการมีสว่ นร่วม
โครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด

กลุ่ม
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย
560
คน

560
คน

560
คน

560
คน

560
คน

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

นักศึกษา

งบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

10,000

10,000

10,000

10,000 10,000

ผู้รับผิด
ชอบ
รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
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กิจกรรม/
โครงการ
3) โครง
การ
ทาบุญตัก
บาตรวัน
ขึน้ ปีใหม่
สืบสาน
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันขึน้ ปี
ใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทย
ตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา ได้มสี ่วน
ร่วมพบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ในวัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรเห็นความสาคัญ
ของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และสืบทอดความเป็น
แบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

กลุ่ม
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย

งบประมาณ

เป้าหมายตัวชี้วัด

590
คน

590
คน

590
คน

590
คน

590
คน

อาจารย์,

2559
2560
50,000 50,000

2561
50,000

2562
50,000

2563
50,000

ผู้รับผิด
ชอบ
รอง

บุคลากร

คณบดี

,นักศึกษา

ฝ่าย
กิจการ

2) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการมีสว่ นร่วม
โครงการ

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

นักศึกษา
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กิจกรรม/
โครงการ
4) โครง
การ
วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และซัพ
พลายเชน
สืบสาน
ประเพณี
ไทย
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
พืน้ บ้านวัน
สงกรานต์

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันขึน้ ปี

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด

กลุ่ม
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย
590
คน

590
คน

590
คน

590
คน

590
คน

2) ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
และนักศึกษาต่อ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรใน
การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน นักศึกษา ได้มสี ่วน โครงการ
ร่วมพบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ในวัฒนธรรมประเพณี

บุคลากร
,นักศึกษา

ใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทย
ตลอดไป

อาจารย์,

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

งบประมาณ

ผู้รับผิด
2559
2560
2561
2562
2563
ชอบ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
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กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

5) โครง 1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
การไหว้ครู วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
กับสังคมไทยตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา ได้มสี ่วน
ร่วมพบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ในวัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรเห็นความสาคัญ
ของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และสืบทอดความเป็น
แบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อ
การมีส่วนร่วม
โครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายตัวชี้วัด

กลุ่ม
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย
590
คน

590
คน

590
คน

590
คน

590
คน

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51

อาจารย์,
บุคลากร
,นักศึกษา

2559

2560

2561

2562

2563

20,000 20,000

20,000

20,000

20,000

ผู้รับผิด
ชอบ
รอง
คณบดี
ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม/โครงการ
1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ประจาปีการศึกษา
2560

2) โครงการจิตอาสา
กิจกรรมเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์
โครงการ
1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวิต
ให้กับนักศึกษา
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้
ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที
มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรม
ตนเองได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม

1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวิต
ให้กับนักศึกษา
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้
ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที
มีสัมมนาคารวะและปรังปรุงพฤติกรรม

1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
500
มกราคม
นักศึกษา
20,000 รองคณบดีฝ่าย
คน
2562
กิจการนักศึกษา
≥4.51

ของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

500
คน
≥4.51

นักศึกษา

กุมภาพันธ์
2562

10,000 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

15
วัตถุประสงค์
โครงการ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
3) โครงการทาบุญตัก
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
บาตรวันขึน้ ปีใหม่สืบสาน วันขึน้ ปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
วัฒนธรรมประเพณีไทย 2) เพือ่ เป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
วิทยาลัยโลจิสติกส์
บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มสี ่วน
และซัพพลายเชน
ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสาคัญของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความ
เป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม
กิจกรรม/โครงการ

4) โครงการวิทยาลัยโลจิ 1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สติกส์และซัพพลายเชน วันขึน้ ปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
สืบสานประเพณีไทย
2) เพือ่ เป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มสี ่วน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ

โครงการ

500
คน

2) ระดับความพึงพอใจ

≥4.51

อาจารย์,

ธันวาคม

บุคลากร

2561

50,000

หัวหน้า
สานักงาน

20,000

หัวหน้า
สานักงาน

,นักศึกษา

ของนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ

500
คน

อาจารย์,

เมษายน

บุคลากร

2562

,นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ
พืน้ บ้านวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์
โครงการ
ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
นักศึกษาต่อการมีสว่ น
ร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
≥4.51

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสาคัญของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความ
เป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม
5) โครงการไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา
2560

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มสี ่วน
ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น

1) จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการมีสว่ น
ร่วมโครงการ

500
คน

≥4.51

อาจารย์,
บุคลากร
,นักศึกษา

สิงหาคม
2561

20,000 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ
ความสาคัญของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอดความ
เป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ สังคม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่
การปฏิบัติ จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
จัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
วิท ยาลั ย โลจิส ติก ส์และซัพ พลายเชน ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีก ารพัฒนาการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน ในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2561
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีก ารติด ตามประเมินผลแผนปฏิบัติก ารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา
2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกั นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับ สนุ นการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบั ติก ารด้า นการท านุบ ารุง ศิล ปะและวั ฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
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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 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อ สาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของวิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน บรรลุเป้าประสงค์ต ามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบ
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัด
แก่หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 อย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้มีก ารติด ตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติก ารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทา
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานแผนปฏิบัตกิ ารด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2561
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
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