แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น
หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การจั ด การเรีย นการสอน ท าการวิ จั ย ส่ ง เสริม วิ ช าการและให้ บ ริ ก ารวิช าการ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ ในการบริหารงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการ
จัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกาหนดอัต
ลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้น
คุณธรรม นาวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 บทน า ประกอบด้ ว ย ประวั ติ วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน โครงสร้ า ง
หน่วยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
1. ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. ระดับปริญญาตรี (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
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน ได้ มี ก าร
วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์ ก รเพื่อทราบถึ งจุด แข็ง จุดอ่ อน โอกาส และภั ย
คุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่ง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ตาม

ข
หลักการ 7–S Model ของ Mckinsey โดยมีแนวทาง ได้แก่ Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์)
System (ระบบ) Skill (ความชานาญ) Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม)
และสาหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยมีแนวทาง
ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้ม
เศรษฐกิจ S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม Technology วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จากประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน สรุปปัจจัยแต่ละ ด้าน ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในตาแหน่ง “ เร่งขยายงาน ”

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทาแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกาหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน
แผนฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลั กษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ และมีจานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้
ดังนี้

ค
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 นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิ ต และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนที่ ส นองตอบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา
สถานประกอบการและสังคม
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

ง
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรู้สกู่ ารปฏิบัติ 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
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นีม้ ุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ เพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร และ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ได้มีส่ว นร่ว มในการบริหารจัดการของวิท ยาลัย สนับ สนุนกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติราชการและเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้สาธารชนได้ท ราบ
เป้าหมายนี้ มุ่งเน้ นการพั ฒนาและปรับ ปรุ งกระบวนการเรีย นการสอนเพื่อ ยกระดับ การศึก ษาของ
วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ
ปฏิบั ติง านจริง และพั ฒนาการเรี ย นรู้ของนั ก ศึก ษา ตลอดจนพั ฒนากระบวนการจัดการศึก ษาให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นี้นับเป็นภารกิจสาคัญของวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง ทาให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่
จะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ คือ 1) ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้
เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จ
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตของ
วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยมีการดาเนินโครงการทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่ อสารสู่สังคมเพื่อสร้างการรับรู้และการ
สื่อสารสู่สังคมเพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต ของ
วิท ยาลั ย รวมถึ งการเป็นส่ว นหนึ่งของการผลัก ดันมหาวิท ยาลัย ให้เ ป็นที่ย อมรับ ในระดับ ชาติและ
นานาชาติ โดยดาเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์แ ละการบริการให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน
ติดตาม และประเมินผล เพื่อกากับและควบคุมให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่ กาหนดไว้ โดยการ
จัดทาแผนฯ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจา
วิทยาลัย
ทั้งนีก้ ารพัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา
การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ การจัดทาแผนงาน/โครงการในลัก ษณะ
การบู ร ณาการและประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(2) แผนการจัดการความรู้
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(5) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(6) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(7) แผนพัฒนาบุคลากร
(8) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(11) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(12) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(13) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

ฉ
(14) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(15) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(16) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(17) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(18) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยทั้ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ จะแบ่ ง เป็ น 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ผ ล คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประสิท ธิ ภาพ และการพั ฒนาองค์ ก ร ตามเป้า ประสงค์ ตั วชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย แผนงาน / กลยุ ท ธ์
โครงการเชิง ยุทธศาสตร์
เป้า
แผนงาน / โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ประสงค์
กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก
4) สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แบ่งตามยุท ธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ ในส่วนที่ 4 และเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมี
การจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้า
ตัวชี้วัด
ประสงค์

แผนงาน /
กลยุทธ์

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์

1) พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก
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4) สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ
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ช
ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้
1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันขององค์กร
2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
กิจกรรม
3. มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กร
พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สู่การประเมินผลงาน
4. สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผล
6. การติด ตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติก ารประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวน / จัดทาแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทาแผนฯ รายชื่อ
ผู้บ ริหารและบุค ลากรที่มีส่ว นร่ว มในการจัดท าแผนฯ และบันทึก ข้อความที่ไ ด้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซ

สารบัญ
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์วทิ ยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยดาเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน
ส่ ว นของการบริ ห ารและการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า คณะ อยู่ ใ นก ากั บ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น
อิ ส ระความคล่ อ งตั ว สู ง และมี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ คื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์
รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซีย นและสังคมโลก และยั งพร้อมให้บ ริการวิชาการและเทคนิค
วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิด
การพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม
การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ
ทางานหลังจบการศึกษา
ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสานักงาน
มาประจาที่ศูนย์ก ารศึกษาจังหวัด นครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใ หม่นี้ท าให้ วิท ยาลัย ฯ
สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน
การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทางาน ทาให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศ
ให้ กั บ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น าความรู้ ความสมารถไปปรั บ ใช้ กั บ การท างานและพร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ส ถาน
ประกอบการอย่างสมบูรณ์
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน

3
1.3 โครงสร้างการบริหาร

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการอานวยการ
คณบดี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้ าสานักงาน
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

1.งานบริการการศึกษา
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 หลักสูตรและการ
สอน
1.3 ทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล
1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ
1.5 ผลงานทางวิชาการ
1.6 คุณวุฒปิ ริญญาเอก

1.งานพัฒนา
งานวิจัย
1.1 ผลิตผลงานวิจัย
1.2 เผยแพร่
ผลงานวิจัย
1.3 ผลิต
วารสารวิชาการ
1.4 บริการวิชากร
แก่สังคม
1.5 U-Ranking
2. งานบริการ
วิชาการ
2.1 บริการวิชาการ
2.2 งานหารายได้

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ
1.1 วิเคราะห์แผนงาน
และงบประมาณ
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ
1.3 ประกันคุณภาพ

1.งานกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1.1 กิจการนักศึกษา
1.2 บริหารและสวัสดิ
ภาพ
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา
1.4 กองทุนกู้ยืม
1.5 ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันธุรกิจ
ซัพพลายเชน

4
1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลั กสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก ส์
และซัพพลายเชน
หลักสู ตรบริหารธุรกิ จดุษ ฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก ส์
และซัพพลายเชน
รวมทั้งสิ้น

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน(ปีการศึกษา)
2559
2560
2561
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา(ปีการศึกษา)

ลาดับ
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1.
2.
3.
4.

สรุปรายชื่อนักศึกษาคงอยู่ ประจาภาคเรียนที่ 1/2561
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชา
รหัส 59

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
การจัดการโลจิสติกส์ (โครงการความร่วมมือกับบริษัท ดั๊บเบิล้ เอ (1991) จากัด (มหาชน)
การจัดการโลจิสติกส์ (โครงการความร่วมมือกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ) TIFFA
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
1.
แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี
2.
แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี (โครงการความร่วมมือกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ) TIFFA
3.
แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4.
แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก (โครงการความร่วมมือกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชั่น จากัด)
5.
แขนงการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
6.
แขนงการจัดการการขนส่ง

รหัส 60

รหัส 61

รวม

203
18
18

283
20
-

229
32
-

715
70
18

17

31

-

48

232

296

244

772

-

-

30

30

56

42

26

124

8

27

-

35

28
102

129

50

28
281
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สรุปรายชื่อนักศึกษาคงอยู่ ประจาภาคเรียนที่ 1/2561
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลาดับ
สาขาวิชา
รหัส 59
7.
89
แขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
11
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.
47
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.
6
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโนยีอักษรพัทยา
1.
2.

การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง
1.
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)
2.
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี
1.
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)
2.
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
รวม

รหัส 60
172
4

รหัส 61
131
2

รวม
392
17

11
2

30
8

88
16

-

12
24

33

12
57

-

25
14

31
14

56
28

49
884

64
13
1,169

33
9
902

146
22
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1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา)
จานวนนักศึกษา
2557
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
80
2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี
49
2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ
อาหารและบริการ
2.4 แขนงวิชาการจัดการขนส่ง
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนเชิงยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
129

2558

2559

2560

110
190
105
85
-

162
269
127
115
27

169
349
148
107
37

-

1

57
3

5

1

2

-

-

-

305

432

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี
2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.3 แขนงวิ ช าการจั ด การโซ่ อุ ป ทาน
ธุรกิจอาหารและบริการ

ปีการศึกษา
2557 (ร้อยละ)
95.03
91.67
-

ปีการศึกษา
2558 (ร้อยละ)
86.17
91.92
98.67

-

-

ปีการศึกษา
2559 (ร้อยละ)
97.22
91.97
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ปีการศึกษา
2557 (ร้อยละ)
-

สาขาวิชา
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา
2558 (ร้อยละ)
-

ปีการศึกษา
2559 (ร้อยละ)
100

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน (ปีงบประมาณ)
2558
2559
2560
2561
ผลงาน นาไปใช้ ผลงาน นาไปใช้ ผลงาน นาไปใช้ ผลงาน นาไปใช้
วิทยาลัยฯ
8
4
18
8
21
21
42
ผลงานวิจัย
8
4
18
8
21
21
42
รวมทั้งสิ้น
1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โครงการบริการวิชาการ

รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการบริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)
2558
2559
2560
2561
16
16

26
26

35
35

50
50

1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(ปีการศึกษา)
2558
2559
2560
2561
8
6
5
5
8
6
5
5
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1.4.8 บุคลากร
- สายวิชาการ
ลาดับ
1
2

3
4

5

ตรี
-

2558
โท เอก รวม ตรี
5 5

(ปีงบประมาณ)
2559
2560
โท เอก รวม ตรี โท เอก
5 - 4
1
5

-

5
5
5
5
5

-

5
5
5
5
5

-

2
2
2
3
3
4

1
1
1
1

3
3
3
3
3
5

-

2
2
2
3
3
4

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

5

5

-

-

30

10

40

-

23

7

30

-

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี
แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แขนงการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
แขนงการจัดการการขนส่ง
แขนงการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
รวมทั้งสิน้

รวม
5

ตรี

2561
โท เอก
4
1

1
1
1
1

3
3
3
3
3
5

-

2
2
2
3
3
4

1
1
1
1

3
3
3
3
3
5

-

5

5

-

-

5

5

23

7

30

-

23

7

30

รวม
5

10

-

สายสนับสนุนวิชาการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

หัวหน้าสานักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสุ
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
บุคลากร
เจ้าหน้าที่วจิ ยั
พนักงานขับรถ
ช่างเทคนิค
รวมทั้งสิ้น

(ปีงบประมาณ)
ม.6
1
1

2558
ตรี โท
1
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
16
2

เอก รวม
1
4
2
3
2
1
1
14

ม.6
2
2

2559
ตรี โท
1
4
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

2

เอก รวม
1
4
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
-

21

ม.6
2
2

2560
ตรี
โท
1
8
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24

2

เอก รวม
1
8
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
-

28

ม.6
2
-

ตรี
8
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

24

2561
โท เอก
1
1
2

-

รวม
1
8
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
28
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1.5 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562

มิ.ย. 2561

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงยุทธศาสตร์
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์

ก.ค. 2561

ผู้บริหารชีแ้ จ้งแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ประจาปีงบประมาณ 2562

ก.ค. 2561

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

ก.ค. – ส.ค. 2561

นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
ต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ

ก.ค-ส.ค. 2561

นาเสนอแผนปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2562
ต่อคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ

ก.ย. 2561

นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
เพื่อขอนุมัตติ ่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย

ก.ย. 2561

นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562 ไปสู่การปฏิบัติ

ต.ค. 2561
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์วทิ ยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S
Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ
ต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
 Strategy (กลยุ ทธ์ ) มีก ารก าหนดกลยุ ทธ์หรือยุ ทธศาสตร์ที่ไ ด้ก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานไว้หรือไม่
 System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
 Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน
การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอ
หรือไม่
 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้
องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ
เมืองที่มผี ลกระทบกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 E-Economics เป็นการวิเ คราะห์ส ภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผ ลต่อ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้สารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยสามารถสรุปประเด็น
ปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT

1

วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้แรงงานและผูป้ ระกอบการ
วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่สนับ สนุนการพัฒนาหลัก สูตรการเรีย นการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตระยะ 5 ปี และประจาปีที่ชัดเจน
วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
วิ ท ยาลั ย ฯ มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์
และซัพพลายเชน
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
วิท ยาลั ย ฯ มีส ถานที่ใ นการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ
นักศึกษาได้เป็นจานวนมาก

S

2

3
4
5
6
7
8
9

S

S
S
S
S
S
S
S
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT

10
11
12

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีนอ้ ย
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ ย
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดรศึกษา

w
w
w

13
14

บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
การด าเนิ น จั ด ท าโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา ขาดระบบการก ากั บ
ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลภายใน
สัดสวนของอาจารยประจาที่ดารงตาแหนงทางวิชาการต่ากวาเกณฑมาตรฐาน

w
w

15
16

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ดังต่อไปนี้
ประเด็น
ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ
17
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
18
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

w
w

SWOT
O
O

19

ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ “ด้านโลจิ
สติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง” ทา
ให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ

O

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศไทย ที่
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิขา
ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึน้
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน
นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจานวนนักศึกษาที่
เพิ่มขึน้
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ากว่า

O

21
22
23
24

O
O
O
O
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ประเด็นสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT

25

การเปลี่ย นแปลงรูป แบบวิธีการรับ สมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน
ค่า นิ ย มของคนในสั ง คมไทย กั บ ความเป็ น มหาวิ ท ยาละยราชภั ฎ ขาดความ
น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้
การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบ่อย
ความไม่มั่นคงทางการเมืองและสภาพปัญหาจราจรส่งผลต่อการเลือก
สถาบันการศึกษา
สถานการณ์ทางเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ
แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ

T

26
27
28
29
30

T
T
T
T
T
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยนาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในตาแหน่ง “ เร่งขยายงาน ” ดังต่อไปนี้
ประเด็ นจุด แข็ง วิท ยาลัย ฯ มี หลัก สูตรที่หลากหลายและทันสมัย ได้มาตรฐานตรงกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้แรงงานและผูป้ ระกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่ว นร่ว มในการจัด การเรีย นการสอน ประกอบกั บ วิท ยาลัย ฯมีบุคลากรประจาที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประเด็นจุดอ่อน จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการยังมีจานวนน้อย และวิทยาลัยฯ ยัง
ส่งเสริมให้บุค ลากรจัด ทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอตาแหน่งวิชากา โดยที่
บุคลากรที่ยังไม่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ให้ กั บ บุ ค ลากของวิ ท ยาลั ย ฯ และยั ง ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัย ระดับ ชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดทาวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์
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ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญในกรผลิตบัณฑิต การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น และนโยบายภาครัฐใน
การสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษา ทาให้ผู้ที่มฐี านะยากจน ได้มโี อกาศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี
ประเด็นอุปสรรค วิทยาลัยฯมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผล
ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดขี องความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี
รับผิดชอบต่อสังคม ทาดี มุง่ คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรปู แบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี

จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche
academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative
and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and
resolve the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based
on Suan Sunandha Heritage)
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พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
เอตทัคคะ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่อง
และชื่นชมของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce graduates with front row quality)
2) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ก่ ชุ ม ชนและสั ง คมนานาชาติ ( Provide
academic services and transfer technology to communities and international society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop
services provision as the Center for Arts and Culture Service Center)
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop
knowledge for society)
5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน (Establish network with outstanding
universities in ASEAN)
6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management
system for versatility)
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมี ส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุ ณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒ นานั ก ศึก ษาให้ เ ป็ น บัณ ฑิ ตที่ มี ความรู้ ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยี แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น นอกจาก
ศาสตร์ที่ศกึ ษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริก ารวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มกี ารจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

ภาพที่ 2 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของแหล่ ง ทุ น เผยแพร่ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ รวมทั้ ง การน าไปใช้ ประโยชน์ เ ป็ น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก และ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยฯ ได้นายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มา
จัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น (Raise the
University‘s Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่ก ารยกระดับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 สร้ างความสัม พันธ์ เชื่อ มโยงเครือข่ ายและท้ องถิ่ น (Establish
Relationship to Link Local to Network)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 3.ร้อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น มี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
การนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 2.ร้อยละผลงานของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 3.
ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5.จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย
และงานนวัตกรรม 6.จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร 7.จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จานวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการ 9.จานวนผูม้ าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ
ฯ 10.ร้ อยละของรายได้ ของครั ว เรื อ นที่ เ ข้า ร่ วมโครงการเพิ่ม ขึ้ น 11.ร้ อยละของนั ก เรี ย นที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น 12.จานวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น 13.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนร่วมกับประชารัฐ 14.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ
15.จานวนโรงเรีย นในท้องถิ่ นที่มีการนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 16.นัก เรีย นใน
ท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดีขึ้น) 17.นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรม
และจริยธรรม 18.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย และ 19.ร้อย
ละของผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมือ กั บ ภาคอุ ตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและท้ อ งถิ่ น มี เ ป้ า ประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ตัว ชี้ วั ด ความส าเร็จของยุ ท ธศาสตร์คือ 1.ร้ อยละของเครื อข่ ายที่ มีผ ลผลิ ตที่ เ ป็ นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย 2.จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มี
การจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก และ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย 3.
ร้ อ ยละของการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย และ 4.จ านวนนั ก ศึ ก ษา
ชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กล
ยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ (ใส่ลาดับตาราง)
ตารางที่ (ใส่ลาดับตาราง) แสดงจานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์
และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

เป้าประสงค์
แผนงาน/
เชิง
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
9
22
18
11
26
15
5
5
30

6
6
60

6
6
45

โครงการ/
กิจกรรม
20
26
6
6
58
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพั ฒนาผู้ป ระกอบอาชีพด้านโลจิสติก ส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา
สถานประกอบการและสังคม
3.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

26
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นาองค์ความรูส้ ู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ
3.10 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development
Goals)
1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรูค้ วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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
หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร
ที่พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3) สร้างผลงานวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
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4) ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และ
กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่
ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ
ศาสตร์ดา้ นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ 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 และ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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3.11 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564
วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
พันธกิจ : 1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3. ด้านการบริการวิชาการ 4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิง
คุณภาพการ
ให้บริการ

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิง
การพัฒนาองค์กร

1

2

พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

3

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก

4

สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ

1. วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัย

1. วิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

1.ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ไ ด้รับการน าไปใช้
ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
3.ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

1. เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

1.บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

1. วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่
และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2. วิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

1. วิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
2. วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ

1. นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

1. วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

1. งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์
คุณภาพ
2. วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. วิทยาลัยมีกระบวนการด้านการทานุบารุงศิ ลปะวัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1. วิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ
ศิษย์เก่า และต่างประเทศ

1. ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่ อความเป็น
นานาชาติ

1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.วิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
4. วิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
5.วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

1. อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้ างสรรค์ งานวิจัย
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social
Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 1.1 วิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

≥4.00

≥4.35

≥4.45

≥4.25

≥4.55

แผนงาน/กลยุทธ์
1.1.1.1 พัฒนาการบริหาร

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เอตทัคคะที่มีความ

ประกันคุณภาพภายใน

จัดการองค์กรด้วยระบบ

ยั่งยืน

ประจาปี

คุณภาพ

และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษา

≥0.2

≥0.2

≥0.50

≥0.50

≥0.50

โครงการ/กิจกรรม

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.1.2.1 สนับสนุนให้

โครงการส่งเสริม

ที่ได้รับการยกย่องหรือ

นักศึกษาส่งผลงานทาง

ผลงานนักศึกษาสูก่ าร

ยอมรับในระดับชาติและ/

วิชาการ งานวิจัย และงาน

ประกวดในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

สร้างสรรค์เข้าประกวดใน

หรือนานาชาติ (A)

ระดับชาติและนานาชาติ

ผู้กากับดูแล

คณบดี
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ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

≥4.30

≥4.35

≥4.35

≥4.30

≥4.35

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณา

โครงการจัดการเรียน

รองคณบดีฝ่าย

คุณภาพ

1.2 บัณฑิตมี

1.2.1 ระดับคะแนน

บริการ

คุณภาพตามอัต

คุณภาพของบัณฑิต

การการสอนด้วยนวัตกรรม การสอนสวนสุนันทา

ลักษณ์ของ

ปริญญาตรี โท เอก ตาม

ร่วมสมัยอย่างมี

4.0

มหาวิทยาลัยเป็นที่

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ประสิทธิภาพในการสร้าง

(SSRU 4.0)กิจกรรม

ยอมรับของผู้ใช้

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ จัดการเรียนการสอน

บัณฑิต

แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

21

ด้านสังคมศาสตร์

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา

โครงการสร้างและบ่ม

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

และสังคม และมี
ทักษะที่จาเป็นใน

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21

ปริญญาตรีที่ได้งานทา

≥80.00 ≥88.00

≥91.00

≥95.00

≥95.00

≥2.00

≥2.00

≥2.00

และการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ประสิทธิภาพ 1.3 วิทยาลัยมี

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา

-

≥2.00

การบูรณาการการ

ที่ได้รับการพัฒนาเป็น

มุง่ ให้นักศึกษาได้รับการ

เพาะนักศึกษาให้

จัดการเรียนสอนที่

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจ

“ออกตัว” (Startup)

ส่งเสริมและ

(startup)

หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เป็นเจ้าของกิจการ

สนับสนุนการสร้าง

(Startup)
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ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

คุณลักษณะบัณฑิต

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความ

ที่พึงประสงค์

ปี 2560 ปี 2561
≥4.31

≥4.31

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

≥4.45

≥4.45

≥4.45

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา

โครงการพัฒนา

พึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

นักศึกษาให้เป็นไปตาม

นักศึกษาตาม

สอดคล้องตามอัต

กิจกรรมการส่งเสริม หรือ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตที่

ลักษณ์ของ

พัฒนาให้กับนักศึกษา

ราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัย

ผู้กากับดูแล
คณบดี

พึงประสงค์และอัต

และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ ลักษณ์สวนสุนันทา
พึงประสงค์
1.3.3 ร้อยละของ

≥20.00 ≥20.00

≥50.00

≥50.00 ≥50.00

1.3.3.1 ส่งเสริมและ

โครงการปั้นนักศึกษาสู่

สาขาวิชาที่ส่งผลงานของ

สนับสนุนให้สาขาวิชาบ่ม

เวทีระดับชาติหรือ

นักศึกษาเข้าประกวด

เพาะและเสริมความรู้

นานาชาติ

คณบดี

ทักษะให้กับนักศึกษาในการ
สร้างผลงาน เข้าร่วม
ประกวดในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ
1.3.4 ร้อยละของนักศึกษา

-

-

≥60.00

≥70.00 ≥80.00

1.3.5.1 ส่งเสริมและ

โครงการนาเสนอ

รองคณบดีฝ่าย

ที่ผ่านการนาเสนอ

สนับสนุนการนาเสนอ

งานวิจัย (Mini-

วิจัย

ผลงานวิจัยจากการจัด

ผลงานวิจัยของนักศึกษาใน conference) ของ

Mini-conference

ระดับนานาชาติ

นักศึกษา (A)
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ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.3.5 จานวนผลงานวิจัย

ปี 2560 ปี 2561
-

1

ปี 2562
2

ปี 2563 ปี 2564
3

แผนงาน/กลยุทธ์

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา

ของนักศึกษาที่ได้นาเสนอ

นักศึกษาสูก่ ารวิจัยใน

ในระดับนานาชาติ

ระดับนานาชาติ

1.4 หลักสูตรมี

1.4.1 จานวนสาขาวิชา

มาตรฐานเป็นที่

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพ

โครงการพัฒนา

เอตทัคคะที่มีคะแนน

ของสาขาวิชาเอตทัคคะให้

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

ยอมรับทั้งใน

ประเมินตัง้ แต่ 60 คะแนน

สามารถแข่งขันใน

(A)

ระดับชาติและ

ขึน้ ไป

ระดับชาติหรือนานาชาติ

นานาชาติ

1

1

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตร ≥65.00 ≥70.00

1

≥75.00

1

≥80.00

1

ผู้กากับดูแล

≥85.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง โครงการบริหาร

รองคณบดีฝ่าย

ทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ให้เป็นที่ยอมรับใน

ประกันคุณภาพ/

ของ สกอ. โดยได้คะแนน

ระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่าย

ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
1.4.4 จานวนรายวิชา
ภาษาไทยที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

คณบดี

แผนงานและ

วิชาการ
-

-

1

1

1
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มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.4.5 ระดับความสาเร็จ

ปี 2560 ปี 2561
-

-

ปี 2562
5

ปี 2563 ปี 2564
5

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

โครงการเพิ่มตาแหน่ง

คณบดี

5

ของการดาเนินการจัดทา
หลักสูตร 2 ภาษา
การพัฒนา

1.5 บุคลากรทุก

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์

องค์การ

ระดับมีความรู้

ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง

สนับสนุนให้บุคลากรศึกษา ทางวิชาการ (A)

ทักษะและทัศนคติ

วิชาการ

ต่อและเพิ่มตาแหน่งทาง

ในการปฏิบัตงิ าน
ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์

-

≥25.00 ≥25.00

≥20.00 ≥30.00

≥38.00

≥25.00

≥40.00

≥25.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและ

≥50.00

วิชาการ

ประจาที่มคี ุณวุฒปิ ริญญา

โครงการศึกษาต่อใน

คณบดี

ระดับที่สูงขึ้น

เอก
1.5.3 ร้อยละของบุคลากร ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00
ที่ได้รับการพัฒนา

≥95.00

≥95.00

1.5.3.1 ส่งเสริมและ

โครงการพัฒนา

สนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรสู่มืออาชีพ

ศักยภาพของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการให้
สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่าง
มืออาชีพ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

34
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มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.5.4 ร้อยละของบุคลากร

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

≥20.00 ≥25.00

≥30.00

≥35.00

แผนงาน/กลยุทธ์

≥40.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนา

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านภาษาอังกฤษให้กับ

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ผู้กากับดูแล
คณบดี

บุคลากร

1.6 บุคลากรมีการ

1.6.1 ร้อยละของ

-

-

≥80.00

≥85.00

≥90.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและ

ปฏิบัตงิ านที่

กระบวนการปฏิบัตงิ านที่

สนับสนุนการพัฒนา

ตอบสนองต่อความ

ได้รับการปรับปรุงและ

นวัตกรรมของกระบวนการ ปฏิบัตงิ าน

ต้องการของ

พัฒนา

ปฏิบัตงิ านให้เกิด

ผู้รับบริการ และทัน

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

ประสิทธิภาพ

ต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
1.7 วิทยาลัยมีการ

1.7.1 ระดับความเชื่อมั่น

ประยุกต์ใช้หลัก

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ

โครงการกากับ

ของบุคลากรต่อระบบ

กลไกการกากับองค์กรโดย

องค์การที่ดี

ปรัชญา

บริหารจัดการตามหลัก

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

ธรรมาภิบาลของ

ของเศรษฐกิจพอเพียงและ

พอเพียงในการ

มหาวิทยาลัย

หลักธรรมาภิบาลในการ

พัฒนาและเกิด

-

≥4.51

≥4.51

≥4.75

≥4.75

บริหารจัดการของ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
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มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

ธรรมาภิบาล

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

มหาวิทยาลัยให้มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว

1.8 วิทยาลัยมี

1.8.1 ความพึงพอใจของ

-

≥4.55

≥4.55

≥4.55

≥4.55

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุง โครงการปรับปรุง

อาคารสถานที่ และ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ

อาคาร ห้องเรียน

กายภาพและภูมทิ ัศน์ที่

สิ่งอานวยความ

อาคารสถานที่และสิ่ง

ห้องปฏิบัตกิ าร และภูมิ

เป็นมิตรต่อ

สะดวกที่รองรับการ อานวยความสะดวกของ

ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

ดาเนินการตามพันธ มหาวิทยาลัย

สิ่งแวดล้อม ให้พร้อม

กิจได้อย่างครบถ้วน

สาหรับการจัดการเรียน

คณบดี

การสอนและภารกิจอื่นๆ
1.9 วิทยาลัย

1.9.1 เงินรายได้จาก

สามารถบริหาร

โครงการจัดหารายได้ด้าน

สนับสนุนการจัดหารายได้

ด้วยการบริการ

จัดการทรัพย์สนิ

การบริการวิชาการและ

ของหน่วยงานต่างๆ อย่าง

วิชาการ

สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

วิจัยต่ออาจารย์ประจา

เป็นระบบ

การปฏิบัตติ าม
ภารกิจ

25,000 25,000

25,000

25,000

25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการจัดหารายได้

คณบดี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิ 2.1 ผลงานวิชาการ
ผล

ตัวชี้วัด
2.1.1 ร้อยละของผลงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

≥30.00

≥30.00

≥40.00

≥50.00

แผนงาน/กลยุทธ์

≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการ

วิจัยและงานสร้างสรรค์ วิชาการ วิจัยหรืองาน

สนับสนุนการนา

ตีพิมพ์เผยแพร่

ได้รับการตีพิมพ์

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

ผลงานวิจัย หรืองาน

ผลงานวิจัยของอาจารย์

เผยแพร่ในระดับชาติ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจาและนักวิจัยใน

หรือนานาชาติ

นานาชาติต่ออาจารย์

ประจาและนักวิจัยให้

ระดับชาติและนานาชาติ

ประจาและนักวิจัย

ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่

ผู้กากับดูแล
รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.1.2 ร้อยละผลงานของ

3.00

3.00

≥18.00

≥18.00

≥18.00 2.1.4.1 ส่งเสริมและ

โครงการส่งเสริมการ

ประธาน

นักศึกษาและผู้สาเร็จ

สนับสนุนการนา

ตีพิมพ์เผยแพร่

หลักสูตร โท

การศึกษาระดับปริญญา

ผลงานวิจัย หรืองาน

ผลงานวิจัยของ

เอก

โท ที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือ

สร้างสรรค์ของนักศึกษา

นักศึกษาและผู้สาเร็จ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

และผู้สาเร็จการศึกษา

การศึกษาในระดับชาติ

นานาชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษาให้

และนานาชาติ

2.1.3 ร้อยละผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา

-

≥3.00

≥70.00 ≥70.00

≥70.00

ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

≥50.00

≥60.00

≥62.00

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

โครงการถ่ายทอดองค์

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

เอกที่ได้รับการตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย งาน

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย

นวัตกรรมหรืองาน

งานนวัตกรรมหรืองาน

สนับสนุนให้ถา่ ยทอด

ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

สร้างสรรค์ได้รับการ

สร้างสรรค์ได้รับการ

องค์ความรู้จากงานวิจัย

งานนวัตกรรมเพื่อการ

นาไปใช้ประโยชน์และ

นาไปใช้ประโยชน์ตอ่

ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน พัฒนาชุมชน

ให้ชุมชนสามารถพึ่งพา

ผลงานวิจัยหรืองาน

รวมทั้งบูรณาการสอน

ตนเองได้

สร้างสรรค์ทั้งหมด

ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

2.2.2 จานวนชุมชนที่

≥70.00

≥80.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและ

-

-

5

5

5

-

≥1

≥1

≥1

≥1

ตอบสนอง Thailand 4.0

พึ่งพาตนเองได้จาก
ผลงานวิจัยและงาน
นวัตกรรม
2.3 ผลงานวิจัย งาน

2.3.1 จานวนผลงานวิจัย

2.3.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการส่งเสริมการ

รองคณบดีฝ่าย

นวัตกรรมหรืองาน

งานนวัตกรรมหรืองาน

สนับสนุนการนา

จดอนุสิทธิบัตรหรือ

วิจัย

สร้างสรรค์ที่ยื่น

สร้างสรรค์ที่ยื่น

ผลงานวิจัย งาน

สิทธิบัตร

จดอนุสิทธิบัตร หรือ

จดอนุสิทธิบัตร หรือ

นวัตกรรมหรืองาน
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มิติ

เป้าประสงค์
สิทธิบัตร

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สิทธิบัตร

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

สร้างสรรค์ให้ได้รับการ
จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

คุณภาพ 2.4 วิทยาลัยเป็น

2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่

บริการ

ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้
และบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการ

2.4.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการเพิ่มจานวน

รองคณบดีฝ่าย

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนการเพิ่มองค์

องค์ความรู้ในแหล่ง

วิจัย

บริการวิชาการ

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้ (A)

2.4.4.1 ส่งเสริมการ

โครงการบูรณาการ

รองคณบดีฝ่าย

ของครัวเรือนที่เข้าร่วม

ให้บริการวิชาการ โดย

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

วิจัย

โครงการเพิ่มขึ้น(16)

เน้นการสร้างความ

แก้ปัญหาความยากจน

2.4.4 ร้อยละของรายได้

≥1

-

≥1

-

≥1

30

≥1

30

≥1

30

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับ ของประชาชนในท้องถิ่น

ใหม่

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ (A)8

และท้องถิ่นให้มคี วาม
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2.4.5 ร้อยละของนักเรียน

ตามศาสตร์พระราชา

ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่านออกเขียนได้
เพิ่มขึ้น

-

-

80

90

90

ชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และ
ท้องถิ่น

โครงการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ดา้ น
การอ่าน การเขียน และ
การคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

39
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2.4.7 ร้อยละของ

ปี 2560

ปี 2561

-

-

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
≥80.00

≥80.00

แผนงาน/กลยุทธ์

≥80.00

ผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

โครงการสร้างเครือข่าย

รองคณบดีฝ่าย

ชุมชนร่วมกับประชารัฐ

วิจัย

โครงการจัดหาแหล่งทุน

รองคณบดีฝ่าย

เครือข่ายชุมชนร่วมกับ
ประชารัฐ
2.5 วิทยาลัยมีงานวิจัย

2.5.1 เงินสนับสนุน

≥25,00

≥25,00

≥25,00

≥25,00

0

0

0

0

≥25,00 2.5.1.1 ส่งเสริมและ

ที่ตอบสนองต่อความ

งานวิจัยหรืองาน

ต้องการของแหล่งทุน

สร้างสรรค์ตอ่ อาจารย์

ทุนงานวิจัย โดยอาศัย

ประจาและนักวิจัย

เครือข่าย

0

สนับสนุนการจัดหาแหล่ง งานวิจัยโดยอาศัย

วิจัย

เครือข่าย

- กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.5.2 ร้อยละของ

-

≥20.00

≥4.00

≥4.00

≥4.00

โครงการการวิจัยและ

ผลงานวิจัยหรืองาน

นวัตกรรมเพื่อสร้าง

สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือ

ความมั่งคั่งทาง

กับภาคอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่า
ในระดับชาติหรือระดับ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

40
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

-

5

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

โครงการพัฒนาระบบ/

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

นานาชาติต่อผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
ประสิทธิ 2.6 งานวิจัย งาน
ภาพ

2.6.1 ระดับความสาเร็จ

5

5

5

นวัตกรรมหรืองาน

ของการพัฒนาระบบ/

กลไกในการดาเนินงาน

กลไกด้านการวิจัยและ

สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

กลไก

ด้านการวิจัย งาน

งานนวัตกรรม

ได้ตามมาตรฐาน และ

ในการดาเนินงานวิจัย

นวัตกรรมหรืองาน

เป็นที่ยอมรับใน

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

ระดับชาติ และ

สร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐาน

มาตรฐานและเป็นที่

นานาชาติตามเกณฑ์

และเป็นที่ยอมรับ

ยอมรับ

คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการที่

2.7.1 จานวน

ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

-

1

1

1

1

2.7.1.1 ยกระดับ

โครงการยกระดับ

วารสารวิชาการที่ได้รับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพ

การยอมรับในระดับชาติ

คุณภาพและมาตรฐาน

วารสารวิชาการสู่
มาตรฐานและคุณภาพ
ทั้งระบบ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

41
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

-

1

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2.8.1 ระดับความสาเร็จ

กระบวนการบริการ

ของการพัฒนาระบบการ

บริการวิชาการที่

วิชาการ ที่ได้มาตรฐาน

ให้บริการวิชาการแก่

สอดคล้องกับความ

สอดรับกับความ

สังคมตามเกณฑ์

ต้องการ และเป็น

ต้องการของท้องถิ่น

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

ประโยชน์ตอ่ ท้องถิ่นและ

และสังคม

กาหนด

สังคม

2.9.1 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด

การ

2.9 วิทยาลัยมี
กระบวนการด้านการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.10 อาจารย์และ

พัฒนา

นักวิจัยมีศักยภาพใน

อาจารย์ประจาและ

ของบุคลากรหรือนักวิจัย ศักยภาพนักวิจัย

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย

ให้มีความคิดริเริ่ม

องค์การ การริเริ่ม

-

5

1

5

1

โครงการ/กิจกรรม

2.8 วิทยาลัยมี

-

1

แผนงาน/กลยุทธ์

5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการ โครงการพัฒนาระบบ

ผู้กากับดูแล
รองคณบดีฝ่าย

การบริการวิชาการ

วิจัย

2.9.1.1 พัฒนาระบบ/

กิจกรรมส่งเสริมการ

รองคณบดีฝ่าย

กลไกในการดาเนินงาน

บารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจการนักศึกษา

ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ

2.10.1 ร้อยละของ

≥80.00

≥80.00

≥80.00

≥90.00

≥90.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนา

สร้างสรรค์ งานวิจัย

สร้างสรรค์งานวิจัยและ

นวัตกรรม และการ

นวัตกรรมอย่างมี

รองคณบดีฝ่าย
วิจัย

42
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์
บริการวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนงาน/กลยุทธ์
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

43

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิ 3.1 เครือข่ายและ
ผล

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละของเครือข่าย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

100

100

100

100

100

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

3.1.2.1 สนับสนุนการให้

โครงการการมีส่วนร่วม

รองรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ท้องถิ่นมีสว่ นร่วมใน

ที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

เครือข่ายและท้องถิ่นมี

ของเครือข่ายและท้องถิ่น

การพัฒนาและเกิด

ต่อมหาวิทยาลัย

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ในการพัฒนา

ความสัมพันธ์ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มี

5

5

5

5

5

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามภารกิจ มหาวิทยาลัย
(การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย บริการวิชาการ และ

มหาวิทยาลัย

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพ 3.2 วิทยาลัยมีความ

3.2.1 ร้อยละของ

บริการ

ร่วมมือกับ

-

≥75.00

≥75.00

≥75.00

≥75.00

3.2.1.1 พัฒนาหรือเพิ่ม

โครงการความร่วมมือ

เครือข่ายความร่วมมือ

ความร่วมมือกับ

กับเครือข่าย

เครือข่ายและท้องถิ่นที่

หรือข้อตกลงในประเทศที่

เครือข่ายภายในประเทศ

ภายในประเทศ (A)

หลากหลาย

มีการดาเนินการอย่าง

เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อเนื่อง

กับมหาวิทยาลัย
3.2.1.2 สนับสนุนการ

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ดาเนินกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ

ของเครือข่ายและท้องถิ่น

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

44
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ของเครือข่ายและท้องถิ่น

3.3 วิทยาลัยมีการ

3.3.1 ร้อยละของ

ดาเนินการจัดกิจกรรม

≥45.00

≥55.00

≥65.00

≥75.00

≥85.00

3.3.1.1 พัฒนาหรือเพิ่ม

โครงการความร่วมมือ

หน่วยงานที่มีการจัด

ความร่วมมือกับ

กับเครือข่ายต่างประเทศ

ความร่วมมือกับ

กิจกรรมกับเครือข่าย

เครือข่ายต่างประเทศ

(A)

เครือข่ายต่างประเทศ

ต่างประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

ประธาน
หลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต

กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย
ประสิทธิ 3.4 วิทยาลัยมี
ภาพ

3.4.1 ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

โครงการพัฒนาและ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

กระบวนการ/กลไกใน

ของกระบวนการ/กลไกใน

กระบวนการหรือกลไก

ปรับปรุงระบบบริหาร

การแสวงหาความ

การแสวงหาความร่วมมือ

การแสวงหาและสร้าง

จัดการเครือข่าย

ร่วมมือกับท้องถิ่น

กับเครือข่าย

ความสัมพันธ์ของ

องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กร
วิชาชีพ ผู้ประกอบการ
ศิษย์เก่า และ
ต่างประเทศ

เครือข่ายและท้องถิ่น

45
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

การ

3.5 วิทยาลัยมีการ

3.5.1 ระดับความสาเร็จ

พัฒนา

พัฒนาฐานข้อมูล

องค์การ เครือข่ายสาหรับการ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

3.5.1.1 พัฒนาหรือ

โครงการพัฒนาปรับปรุง

คณบดี

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ปรับปรุงฐานข้อมูลใน

ฐานข้อมูลเครือข่ายใน

ฐานข้อมูลเครือข่าย

การบริหารจัดการที่เอื้อ

การบริหารจัดการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

5

5

5

5

5

แผนงาน/กลยุทธ์

บริหารจัดการอย่างมี

ต่อการสร้าง

ประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและท้องถิน่

46

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรูแ้ ละการยกย่องในระดับนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย
มิติ
ประสิทธิ
ผล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.1 วิทยาลัยเป็นที่รู้จัก 4.1.1 ระดับความสาเร็จ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

100.00

100.00

5.00

5.00

5.00

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง

โครงการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (U-

และยอมรับใน

ของการดาเนินการตาม

ผลงานตามแนวทาง

ระดับชาติและ

แผนการจัดอันดับ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking) (A)

นานาชาติ

มหาวิทยาลัย

ให้เป็นที่ยอมรับ

ผู้กากับดูแล
คณบดี

ในระดับนานาชาติ
4.1.2 ร้อยละของ

≥0.50

≥0.50

≥1.00

≥1.00

≥1.00

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการ

โครงการส่งเสริมการ

งานวิจัย บทความ

แข่งขันทางวิชาการใน

ประกวดผลงานวิชาการ

วิชาการ งานสร้างสรรค์

ระดับชาติและนานาชาติ

สู่เวทีระดับชาติและ

นวัตกรรมและ

คณบดี

นานาชาติ

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
4.2 ความมีชื่อเสียง

4.2.1 ร้อยละของการ

≥80.00

≥80.00

≥93.00

≥95.00

≥95.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการ

ของมหาวิทยาลัย

รับรู้ภาพลักษณ์และการ

ประชาสัมพันธ์และการ

ให้บริการของ

บริการให้ตรงตาม

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

คณบดี

47
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

มหาวิทยาลัย

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

กลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

คุณภาพ

4.3 นักศึกษา

4.3.1 จานวนนักศึกษา

บริการ

ชาวต่างชาติเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชา

ประสิทธิภา 4.4 ระบบบริหาร
พ

4.3.1.1 สนับสนุนการ

โครงการแลกเปลี่ยน

ประธาน

ชาวต่างชาติ/นักศึกษา

แลกเปลี่ยนจานวน

นักศึกษานานาชาติ (A)

หลักสูตร บริหาร

แลกเปลี่ยน

นักศึกษาชาวต่างชาติ

4.4.1 จานวนอาจารย์

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการ โครงการจัดจ้างอาจารย์

จัดการภายในที่

ประจาและนักวิจัยที่เป็น

เรียนการสอนด้วย

ประจาและนักวิจัย

สามารถตอบสนองต่อ

ชาวต่างชาติ

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ชาวต่างชาติ

ความเป็นนานาชาติ
การพัฒนา 4.5 วิทยาลัยมีการใช้
องค์การ

ดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีและ

ประสิทธิภาพ
4.5.1 ระดับความสาเร็จ
ของการปรับปรุงเว็บไซต์

5

5

5

5

5

4.5.1.1 สนับสนุนการใช้

โครงการปรับปรุง

เทคโนโลยีและเครื่องมือ

เว็บไซต์

เครื่องมือต่างๆ ของ

ต่างๆ ของ Social Media

Social Media ที่

ในการประชาสัมพันธ์

ทันสมัยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คณบดี

คณบดี
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ประสิทธิ 1.1 วิทยาลัย
ผล

1.1.1 คะแนนเฉลี่ย

3.38

3.98

ปี 2561

ปี 2562

N/A

≥4.35

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1.1.1.1 พัฒนาการ

โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ
800,000

ภาคพิเศษ
-

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

800,000 รองคณบดี

เอตทัคคะที่มี

การประกันคุณภาพ

บริหารจัดการ

ประกัน

ฝ่าย

ความยั่งยืน

ภายในประจาปี

องค์กรด้วยระบบ

คุณภาพ

แผนงาน

คุณภาพ

การศึกษา

และประกัน

และได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

คุณภาพ
1.1.2 ร้อยละของ

-

15

0.85

≥0.50

1.1.2.1 สนับสนุนให้ โครงการ

นักศึกษาที่ได้รับการ

นักศึกษาส่งผลงาน ส่งเสริมผลงาน

ยกย่องหรือยอมรับ

ทางวิชาการ

นักศึกษาสูก่ าร

ในระดับชาติและ/

งานวิจัย และงาน

ประกวดใน

หรือนานาชาติ

สร้างสรรค์เข้า

ระดับชาติหรือ

ประกวดใน

นานาชาติ (A)

ระดับชาติและ
นานาชาติ

500,000

-

500,000

คณบดี

49
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560
4.23

4.39

ปี 2561

ปี 2562

4.38

≥4.35

แผนงาน/กลยุทธ์
1.2.1.1 ส่งเสริม

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

16,800,700

9,515,100

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

คุณภาพ 1.2 บัณฑิตมี

1.2.1 ระดับคะแนน

26,315,800 รองคณบดี

บริการ

คุณภาพตามอัต

คุณภาพของบัณฑิต

การบูรณาการการ จัดการเรียน

ฝ่าย

ลักษณ์ของ

ปริญญาตรี โท เอก

สอนด้วยนวัตกรรม การสอนสวน

แผนงาน

มหาวิทยาลัยเป็น ตามกรอบมาตรฐาน

ร่วมสมัยอย่างมี

สุนันทา 4.0

และประกัน

ที่ยอมรับของผู้ใช้ คุณวุฒิ

ประสิทธิภาพใน

(SSRU 4.0)

คุณภาพ

บัณฑิต

การสร้างทักษะที่

กิจกรรม

จาเป็นในศตวรรษ

จัดการเรียน

ที่ 21

การสอนด้าน

ระดับอุดมศึกษา

และสังคม และมี แห่งชาติ
ทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

1.2.2 ร้อยละของ

60.63

91.79

93.91

≥91.00

-

-

-

≥2.00

สังคมศาสตร์

บัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ประสิทธิ 1.3 วิทยาลัยมี
ภาพ

1.3.1 ร้อยละของ

1.3.1.1 ส่งเสริม

โครงการสร้าง
และบ่มเพาะ

การบูรณาการ

นักศึกษาที่ได้รับการ

และพัฒนา มุง่ ให้

การจัดการเรียน

พัฒนาเป็น

นักศึกษาได้รับการ นักศึกษาให้

สอนที่สง่ เสริม

ผู้ประกอบการรุ่น

พัฒนาเป็นเจ้าของ

“ออกตัว”

และสนับสนุน

ใหม่ (startup)

ธุรกิจ หรือ

(Startup) เป็น

100,000

-

100,000 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562

การสร้าง

ผู้ประกอบการรุ่น

คุณลักษณะ

ใหม่ (Startup)

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

เจ้าของกิจการ

บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

1.3.2 คะแนนเฉลี่ย

สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์

4.12

4.68

4.88

≥4.45

1.3.2.1 ส่งเสริม

โครงการ

ความพึงพอใจ

และพัฒนา

พัฒนา

เกี่ยวกับการจัด

นักศึกษาให้เป็นไป

นักศึกษาตาม

ตาม

คุณลักษณะ

อัตลักษณ์ของ

บัณฑิตที่พึง

มหาวิทยาลัยราช

ประสงค์

ภัฏสวนสุนันทา

และอัตลักษณ์

และมีคุณลักษณะ

สวนสุนันทา

ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

3,000,000 1,900,000

4,900,000

คณบดี

300,000

คณบดี

บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
1.3.3 ร้อยละของ

-

-

-

≥50.00

1.3.3.1 ส่งเสริม

โครงการปั้น

สาขาวิชาที่ส่งผลงาน

และสนับสนุนให้

นักศึกษาสูเ่ วที

ของนักศึกษาเข้า

สาขาวิชาบ่มเพาะ

ระดับชาติหรือ

ประกวด

และเสริมความรู้

นานาชาติ

ทักษะให้กับ

300,000

-

51
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

นักศึกษาในการ
สร้างผลงาน เข้า
ร่วมประกวดในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.3.4 ร้อยละของ

1.3.5.1 ส่งเสริม

โครงการ

นักศึกษาที่ผ่านการ

และสนับสนุนการ

นาเสนอ

นาเสนอผลงานวิจัย

นาเสนอ

งานวิจัย (Mini-

จากการจัด Mini-

ผลงานวิจัยของ

conference)

conference

นักศึกษาในระดับ

ของนักศึกษา

นานาชาติ

(A)

1.3.5 จานวน

-

-

-

-

-

-

≥60.00

2

โครงการ

ผลงานวิจัยของ

พัฒนา

นักศึกษาที่ได้

นักศึกษาสูก่ าร

นาเสนอในระดับ

วิจัยในระดับ

นานาชาติ

นานาชาติ

100,000

-

100,000 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

100,000

-

100,000

52
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

1.4 หลักสูตรมี

1.4.1 จานวน

มาตรฐานเป็นที่

-

-

ปี 2561

ปี 2562

1

1

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1.4.1.1 ยกระดับ

โครงการ

สาขาวิชาเอตทัคคะที่

คุณภาพของ

พัฒนา

ยอมรับทั้งใน

มีคะแนนประเมิน

สาขาวิชา

สาขาวิชาสู่

ระดับชาติและ

ตัง้ แต่ 60 คะแนนขึ้น

เอตทัคคะให้

เอตทัคคะ (A)

นานาชาติ

ไป

สามารถแข่งขันใน

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

100,000

-

100,000

คณบดี

200,000

-

200,000 รองคณบดี

ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.4.2 ร้อยละของ

42.86

100

N/A

≥75.00

1.4.2.1 พัฒนาหรือ โครงการ

หลักสูตรทั้งหมดที่

ปรับปรุงหลักสูตร

บริหาร

ผ่านตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่มี

ประกันคุณภาพ

ให้เป็นที่ยอมรับใน

คุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ.

ระดับชาติและ

คุณภาพ/

โดยได้คะแนนไม่ต่า

นานาชาติ

รองคณบดี

กว่าระดับ 3.01
1.4.4 จานวนรายวิชา
ภาษาไทยที่มีการ
จัดการเรียนการสอน

ฝ่าย
แผนงาน
และประกัน

ฝ่าย
-

-

-

1

วิชาการ

53
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

เป็นภาษาอังกฤษ
1.4.5 ระดับ

-

-

-

5

-

5.66

7.14

≥25.00

ความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัดทา
หลักสูตร 2 ภาษา
การ

1.5 บุคลากรทุก

1.5.1 ร้อยละของ

พัฒนา

ระดับมีความรู้

องค์การ ทักษะและ
ทัศนคติในการ
ปฏิบัตงิ าน
ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

1.5.1.1 ส่งเสริม

โครงการเพิ่ม

อาจารย์ประจาที่

และสนับสนุนให้

ตาแหน่งทาง

ดารงตาแหน่งทาง

บุคลากรศึกษาต่อ

วิชาการ (A)

วิชาการ

และเพิ่มตาแหน่ง

1.5.2 ร้อยละของ

-

20.75

25.00

≥38.00

ทางวิชาการ

โครงการศึกษา

อาจารย์ประจาที่มี

ต่อในระดับที่

คุณวุฒปิ ริญญาเอก

สูงขึน้

1.5.3 ร้อยละของ

95

≥95.00

1.5.3.1 ส่งเสริม

โครงการ

บุคลากรที่ได้รับการ

และสนับสนุนการ

พัฒนา

พัฒนา

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสู่มือ

ของบุคลากรทั้ง

อาชีพ

100,000

-

100,000

คณบดี

50,000

-

50,000

คณบดี

100,000

-

100,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

54
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

สายวิชาการและ
สายสนับสนุน
วิชาการให้สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่าง
มืออาชีพ
1.5.4 ร้อยละของ

-

17.46

25

≥30.00

1.5.4.1 พัฒนา

โครงการ

บุคลากรที่ผ่าน

ศักยภาพด้าน

พัฒนา

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษให้กับ ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย
1.6 บุคลากรมี

1.6.1 ร้อยละของ

การปฏิบัตงิ านที่

100,000

คณบดี

100,000

-

100,000 รองคณบดี

ของบุคลากร
โครงการ

กระบวนการ

และสนับสนุนการ

พัฒนา/

ตอบสนองต่อ

ปฏิบัตงิ านที่ได้รับ

พัฒนานวัตกรรม

ปรับปรุง

ความต้องการ

การปรับปรุงและ

ของกระบวนการ

กระบวนการ

ของผู้รับบริการ

พัฒนา

ปฏิบัตงิ านให้เกิด

ปฏิบัตงิ าน

สถานการณ์ที่

-

ภาษาอังกฤษ

1.6.1.1 ส่งเสริม

และทันต่อ

100,000

-

-

-

≥80.00

ประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหาร

55
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ค่า
เป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562

4.51

≥4.75

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

เปลี่ยนแปลง

1.7 วิทยาลัยมี

1.7.1 ระดับความ

การประยุกต์ใช้

-

4.87

1.7.1.1 ปรับปรุง

โครงการกากับ

เชื่อมั่นของบุคลากร

ระบบและกลไก

องค์การที่ดี

หลักปรัชญา

ต่อระบบบริหาร

การกากับองค์กร

ของเศรษฐกิจ

จัดการตามหลักธรร

โดยประยุกต์ใช้

พอเพียงในการ

มาภิบาลของ

หลักปรัชญาของ

พัฒนาและเกิด

มหาวิทยาลัย

เศรษฐกิจพอเพียง

ธรรมาภิบาล

100,000

-

100,000 รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

และหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว

1.8 วิทยาลัยมี

1.8.1 ความพึงพอใจ

-

4.94

4.59

≥4.55

1.8.1.2 พัฒนาและ โครงการ

อาคารสถานที่

ของนักศึกษา/

ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุง

และสิ่งอานวย

บุคลากรที่มีต่อ

ห้องเรียน

กายภาพและ

3,662,000 3,308,000

6,970,000

คณบดี

56
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562

โครงการ/
กิจกรรม

ความสะดวกที่

อาคารสถานที่และ

ห้องปฏิบัตกิ าร

ภูมิทัศน์ที่เป็น

รองรับการ

สิ่งอานวยความ

และภูมทิ ัศน์ที่เป็น

มิตรต่อ

ดาเนินการตาม

สะดวกของ

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

พันธกิจได้อย่าง

มหาวิทยาลัย

ให้พร้อมสาหรับ

ครบถ้วน

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

การจัดการเรียน
การสอนและ
ภารกิจอืน่ ๆ

1.9 วิทยาลัย

1.9.1 เงินรายได้จาก

สามารถบริหาร

1.9.1.1 ส่งเสริม

โครงการจัดหา

โครงการจัดหา

และสนับสนุนการ

รายได้ด้วยการ

จัดการทรัพย์สนิ

รายได้ด้านการ

จัดหารายได้ของ

บริการวิชาการ

สินทรัพย์เพื่อใช้

บริการวิชาการและ

หน่วยงานต่างๆ

ในการปฏิบัตติ าม วิจัยต่ออาจารย์
ภารกิจ

ประจา

-

7.52

256,923

25,000

อย่างเป็นระบบ

200,000

-

200,000

คณบดี

57

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ประสิทธิ 2.1 ผลงาน
ผล

2.1.1 ร้อยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562
ตีพิมพ์เผยแพร่

คณบดี

งานสร้างสรรค์

หรืองานสร้างสรรค์ที่

ผลงานวิจัย หรืองาน

ผลงานวิจัยของ

ฝ่ายวิจัย

ได้รับการตีพมิ พ์

ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

อาจารย์ประจาและ

เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือ

ประจาและนักวิจัยให้

นักวิจัยในระดับชาติ

ระดับชาติ หรือ

นานาชาติต่อ

ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ และนานาชาติ

นานาชาติ

อาจารย์ประจาและ

ในระดับชาติหรือ

นักวิจัย

นานาชาติ
≥18.00

-

-

100,000

รวม

สนับสนุนการนา

2.50

≥40.00

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

100,000

100,000

ผู้กากับ
ดูแล

วิชาการ วิจัยและ ผลงานวิชาการ วิจัย

1.00

51.79

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการส่งเสริมการ

-

56.98

งบประมาณ (บาท)

2.1.1.1 ส่งเสริมและ

2.1.2 ร้อยละผลงาน

50.3

ค่า
เป้าหมาย

รอง

2.1.4.1 ส่งเสริมและ

โครงการส่งเสริมการ

100,000 ประธาน

ของนักศึกษาและ

สนับสนุนการนา

ตีพิมพ์เผยแพร่

หลักสูตร

ผู้สาเร็จ

ผลงานวิจัย หรืองาน

ผลงานวิจัยของ

โท เอก

การศึกษาระดับ

สร้างสรรค์ของนักศึกษา นักศึกษาและ

ปริญญาโท ที่ได้รับ

และผู้สาเร็จการศึกษา

ผู้สาเร็จการศึกษาใน

การตีพมิ พ์หรือ

ระดับบัณฑิตศึกษาให้

ระดับชาติและ

เผยแพร่ในระดับชาติ

ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ นานาชาติ

หรือนานาชาติ

ในระดับชาติหรือ

58
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
2.1.3 ร้อยละผลงาน

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

-

-

-

≥70.00

นานาชาติ

15

22

84.09

≥62.00

2.2.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการถ่ายทอด

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

ของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพมิ พ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย

2.2.1 ร้อยละ

งานนวัตกรรม

ผลงานวิจัย งาน

สนับสนุนให้ถา่ ยทอด

องค์ความรู้ที่ได้จาก

คณบดี

หรืองาน

นวัตกรรมหรืองาน

องค์ความรู้จากงานวิจัย

การวิจัย และ

ฝ่ายวิจัย

สร้างสรรค์ได้รับ

สร้างสรรค์ได้รับการ

ให้เกิดประโยชน์กับ

นวัตกรรม เพื่อการ

การนาไปใช้

นาไปใช้ประโยชน์ตอ่

ชุมชนรวมทั้งบูรณาการ

พัฒนาชุมชน

ประโยชน์และให้

ผลงานวิจัยหรืองาน

สอนด้วยนวัตกรรมร่วม

ชุมชนสามารถ

สร้างสรรค์ทั้งหมด

สมัยตอบสนอง Thailand

พึ่งพาตนเองได้

2.2.2 จานวนชุมชนที่
พึ่งพาตนเองได้จาก
ผลงานวิจัยและงาน

-

-

-

5

4.0

-

100,000

100,000

รอง

59
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

นวัตกรรม

2.3 ผลงานวิจัย

2.3.1 จานวน

งานนวัตกรรม

2.3.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการส่งเสริมการ

ผลงานวิจัย งาน

สนับสนุนการนา

จดอนุสิทธิบัตรหรือ

คณบดี

หรืองาน

นวัตกรรมหรืองาน

ผลงานวิจัย หรืองาน

สิทธิบัตร

ฝ่ายวิจัย

สร้างสรรค์ที่ยื่น

สร้างสรรค์ที่ยื่น

สร้างสรรค์ให้ได้รับการ

จดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร

-

N/A

≥1

-

100,000

100,000

รอง

จดอนุสิทธิบัตร

จดอนุสิทธิบัตร หรือ

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

คุณภาพ 2.4 วิทยาลัยเป็น 2.4.1 จานวนองค์
บริการ

-

1

1

1

≥1

2.4.1.1 ส่งเสริมและ

โครงการเพิ่มจานวน

-

50,000

50,000

รอง

ศูนย์กลางแห่ง

ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน

สนับสนุนการเพิ่มองค์

องค์ความรู้ในแหล่ง

คณบดี

การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้บริการ

ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้ (A)

ฝ่ายวิจัย

และบริการทาง

วิชาการ
2.4.4.1 ส่งเสริมการ

โครงการบูรณาการ

รายได้ของครัวเรือน

ให้บริการวิชาการ โดย

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

คณบดี

ที่เข้าร่วมโครงการ

เน้นการสร้างความ

แก้ปัญหาความ

ฝ่ายวิจัย

วิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ

2.4.4 ร้อยละของ

-

-

-

30

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับ ยากจนของ

-

-

-

รอง

60
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผู้ประกอบการ

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562

เพิ่มขึ้น(16)

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ ประชาชนในท้องถิ่น

ใหม่

ชุมชน กลุ่มอาชีพ

และท้องถิ่นให้มี

ผู้ประกอบการใหม่และ
-

-

-

80

(A)8

ความให้เข้มแข็ง

2.4.5 ร้อยละของ

อย่างยั่งยืน

นักเรียนที่เข้าร่วม

คุณภาพการเรียนรู้

คณบดี

ตามศาสตร์

โครงการสามารถ

ด้านการอ่าน การ

ฝ่ายวิจัย

พระราชา

อ่านออกเขียนได้

เขียน และการคิด

เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ของ

ท้องถิ่น

โครงการยกระดับ

-

-

-

รอง

นักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2.4.7 ร้อยละของ

-

-

-

≥80.00

โครงการสร้าง

-

-

-

รอง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เครือข่ายชุมชน

คณบดี

สร้างเครือข่ายชุมชน

ร่วมกับประชารัฐ

ฝ่ายวิจัย

ร่วมกับประชารัฐ
2.5 วิทยาลัยมี

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยที่

งานวิจัยหรืองาน

ตอบสนองต่อ

สร้างสรรค์ตอ่

146,52 93899. 110986 ≥25,000 2.5.1.1 ส่งเสริมและ
8

50

.92

โครงการจัดหาแหล่ง

-

-

-

รอง

สนับสนุนการจัดหา

ทุนงานวิจัยโดย

คณบดี

แหล่งทุนงานวิจัย โดย

อาศัยเครือข่าย

ฝ่ายวิจัย

61
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ความต้องการ

อาจารย์ประจาและ

ของแหล่งทุน

นักวิจัย

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

อาศัยเครือข่าย

- กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.5.2 ร้อยละของ

-

-

77.08

≥4.00

โครงการการวิจัย

-

-

-

รอง

ผลงานวิจัยหรืองาน

และนวัตกรรมเพื่อ

คณบดี

สร้างสรรค์ที่ได้

สร้างความมั่งคั่งทาง

ฝ่ายวิจัย

ร่วมมือ

เศรษฐกิจ

กับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจหรือ
เทียบเท่าใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่อ
ผลงานวิจัยและงาน

62
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

สร้างสรรค์ทั้งหมด

ประสิทธิ 2.6 งานวิจัย งาน 2.6.1 ระดับ
ภาพ

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

โครงการพัฒนา

กลไกในการดาเนินงาน

ระบบ/กลไกด้านการ

คณบดี

งานสร้างสรรค์ มี พัฒนาระบบ/กลไก

ด้านการวิจัยหรืองาน

วิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิจัย

คุณภาพได้ตาม

ในการดาเนินงาน

สร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐาน และ

วิจัย งานนวัตกรรม

มาตรฐานและเป็นที่

เป็นที่ยอมรับใน

หรืองานสร้างสรรค์ที่

ยอมรับ

ระดับชาติ และ

ได้มาตรฐาน

นวัตกรรมหรือ

นานาชาติตาม
เกณฑ์คุณภาพ

-

-

4

5

ความสาเร็จของการ

-

50,000

50,000

รอง

และเป็นที่ยอมรับ

2.7

2.7.1 จานวน

วารสารวิชาการ

2.7.1.1 ยกระดับ

โครงการยกระดับ

วารสารวิชาการที่

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพ

คณบดี

ที่ได้รับการ

ได้รับการยอมรับใน

คุณภาพและมาตรฐาน

วารสารวิชาการสู่

ฝ่ายวิจัย

ยอมรับใน

ระดับชาติ

ระดับชาติและ

-

-

1

1

มาตรฐานและ
คุณภาพทั้งระบบ

-

200,000 200,000

รอง

63
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2562

ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

นานาชาติ

2.8 วิทยาลัยมี

2.8.1 ระดับ

-

-

3

1

2.8.1.1 พัฒนาระบบการ โครงการพัฒนา

50,000

50,000

รอง

กระบวนการ

ความสาเร็จของการ

บริการวิชาการที่

ระบบการบริการ

คณบดี

บริการวิชาการ

พัฒนาระบบการ

สอดคล้องกับความ

วิชาการ

ฝ่ายวิจัย

ที่ได้มาตรฐาน

ให้บริการวิชาการแก่

ต้องการ และเป็น

สอดรับกับความ

สังคมตามเกณฑ์

ประโยชน์ตอ่ ท้องถิ่นและ

ต้องการของ

มาตรฐานอุดมศึกษา

สังคม

ท้องถิ่นและ

ที่กาหนด

สังคม
2.9 วิทยาลัยมี

2.9.1.1 พัฒนาระบบ/

กิจกรรมส่งเสริมการ

กระบวนการด้าน ความสาเร็จของการ

กลไกในการดาเนินงาน

บารุงศิลปวัฒนธรรม

การ

พัฒนาระบบทานุ

ด้านทานุบารุงศิลปะและ

ทานุบารุง

บารุงศิลปวัฒนธรรม

วัฒนธรรมให้ได้

กิจการ

ศิลปวัฒนธรรมที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานและเป็นที่

นักศึกษา

ได้มาตรฐาน

ยอมรับ

เป็นที่ยอมรับใน

2.9.1 ระดับ

อุดมศึกษาที่กาหนด

-

-

-

5

100,000

100,000

รอง
คณบดี
ฝ่าย

64
ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

92.63

≥80.00

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
การ

2.10 อาจารย์

2.10.1 ร้อยละของ

82.69

85.71

2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนา

พัฒนา

และนักวิจัยมี

อาจารย์ประจาและ

ของบุคลากรหรือนักวิจัย ศักยภาพนักวิจัย

คณบดี

องค์การ ศักยภาพในการ

นักวิจัยที่มี

ให้มีความคิดริเริ่ม

ฝ่ายวิจัย

ริเริ่ม

ผลงานวิจัย

สร้างสรรค์งานวิจัยและ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมอย่างมี

งานวิจัย

ประสิทธิภาพ

นวัตกรรม และ
การบริการ
วิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

100,000

100,000

รอง

65

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประสิทธิ 3.1 เครือข่ายและ 3.1.1 ร้อยละของ
ผล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

80

100

100

100

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

3.1.2.1 สนับสนุนการ

โครงการการมี

ท้องถิ่นมีสว่ นร่วม เครือข่ายที่มีผลผลิต

ให้เครือข่ายและ

ส่วนร่วมของ

คณบดี

ในการพัฒนาและ ที่เป็นประโยชน์ตอ่

ท้องถิ่นมีสว่ นร่วมใน

เครือข่ายและ

ฝ่าย

เกิดความสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

การพัฒนา

ท้องถิ่นในการ

บริหาร

มหาวิทยาลัยตาม

พัฒนา

ภารกิจ (การผลิต

มหาวิทยาลัย

ที่ดกี ับ
มหาวิทยาลัย

3.1.2 จานวน

4

5

5

5

เครือข่ายที่มีสว่ นร่วม

150,000

รวม
150,000

ผู้กากับ
ดูแล
รองรอง

บัณฑิต การวิจัย

ในการพัฒนา

บริการวิชาการ และ

มหาวิทยาลัย

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพ 3.2 วิทยาลัยมี

3.2.1 ร้อยละของ

บริการ

ความร่วมมือกับ

-

-

100

≥75.00

3.2.1.1 พัฒนาหรือ

โครงการความ

50,000

50,000

รอง

เครือข่ายความ

เพิ่มความร่วมมือกับ

ร่วมมือกับ

คณบดี

เครือข่ายและ

ร่วมมือหรือข้อตกลง

เครือข่าย

เครือข่าย

ฝ่าย

ท้องถิ่นที่

ในประเทศที่มีการ

ภายในประเทศ เพื่อ

ภายในประเทศ

หลากหลาย

ดาเนินการอย่าง

ก่อให้เกิดประโยชน์กับ (A)

ต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัย

บริหาร

66
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562

โครงการ/
กิจกรรม

3.2.1.2 สนับสนุนการ

โครงการจัด

ดาเนินกิจกรรมตาม

กิจกรรมตาม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
50,000

รวม
50,000

ร่วมมือของ

ท้องถิ่น

เครือข่ายและ

รอง
คณบดี

ข้อตกลงความร่วมมือ ข้อตกลงความ
ของเครือข่ายและ

ผู้กากับ
ดูแล

ฝ่าย
บริหาร

ท้องถิ่น
3.3 วิทยาลัยมี

3.3.1 ร้อยละของ

2.38

4.75

N/A

≥65.00

3.3.1.1 พัฒนาหรือ

โครงการความ

การดาเนินการจัด หน่วยงานที่มีการจัด

เพิ่มความร่วมมือกับ

ร่วมมือกับ

หลักสูตร

กิจกรรมความ

กิจกรรมกับ

เครือข่ายต่างประเทศ

เครือข่าย

ดุษฎี

ร่วมมือกับ

เครือข่าย

เพื่อก่อให้เกิด

ต่างประเทศ

เครือข่าย

ต่างประเทศ

ประโยชน์กับ

(A)

ต่างประเทศ

300,000

300,000 ประธาน

บัณฑิต

มหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย

ประสิทธิ 3.4 วิทยาลัยมี
ภาพ

3.4.1 ระดับ

-

5

2

5

3.4.1.1 พัฒนา

โครงการ

100,000

100,000

รอง

กระบวนการ/

ความสาเร็จของ

ปรับปรุงกระบวนการ

พัฒนาและ

คณบดี

กลไกในการ

กระบวนการ/กลไก

หรือกลไกการ

ปรับปรุงระบบ

ฝ่าย

แสวงหาความ

ในการแสวงหาความ

แสวงหาและสร้าง

บริหารจัดการ

บริหาร

67
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562

ร่วมมือกับท้องถิ่น ร่วมมือกับเครือข่าย

ความสัมพันธ์ของ

องค์กรภาครัฐ

เครือข่ายและท้องถิ่น

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

เครือข่าย

ภาคเอกชน
องค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ
ศิษย์เก่า และ
ต่างประเทศ
การ
พัฒนา

3.5 วิทยาลัยมี

3.5.1 ระดับ

การพัฒนา

3.5.1.1 พัฒนาหรือ

โครงการ

ความสาเร็จของการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลใน

พัฒนาปรับปรุง

พัฒนา/ปรับปรุง

การบริหารจัดการที่

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเครือข่าย

เอื้อต่อการสร้าง

เครือข่ายใน

การบริหาร

ความสัมพันธ์กับ

การบริหาร

จัดการอย่างมี

เครือข่ายและท้องถิ่น

จัดการ

องค์การ ฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับ

ประสิทธิภาพ

-

-

4

5

50,000

50,000

คณบดี

68

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรูแ้ ละการยกย่องในระดับนานาชาติ
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ
ประสิทธิ
ผล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.1 วิทยาลัยเป็น 4.1.1 ระดับ

ปี 2559

ปี 2560

90.91

90.91

ปี 2561
61.54

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2562
5

โครงการ/
กิจกรรม

4.1.1.1 สนับสนุน

โครงการจัด

ที่รู้จักและ

ความสาเร็จของการ

การสร้างผลงาน

อันดับ

ยอมรับใน

ดาเนินการตาม

ตามแนวทาง

มหาวิทยาลัย

ระดับชาติและ

แผนการจัดอันดับ

การจัดอันดับ

(U-Ranking)

นานาชาติ

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยให้

(A)

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

100,000

-

100,000

คณบดี

100,0000

-

100,000

คณบดี

เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
4.1.2 ร้อยละของ

4.1.2.1 ส่งเสริมให้

โครงการ

งานวิจัย บทความ

มีการแข่งขันทาง

ส่งเสริมการ

วิชาการ งาน

วิชาการใน

ประกวด

สร้างสรรค์

ระดับชาติและ

ผลงานวิชาการ

นวัตกรรมและ

นานาชาติ

สู่เวทีระดับชาติ

สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ

-

-

N/A

≥1.00

และนานาชาติ

69
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

89.60

99.89

96.32

≥93.00

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

ผู้กากับ
ดูแล

นานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
4.2 ความมี

4.2.1 ร้อยละของ

4.2.1.1 พัฒนา

โครงการ

ชื่อเสียงของ

การรับรู้ภาพลักษณ์

ระบบการ

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

และการให้บริการ

ประชาสัมพันธ์และ เชิงรุก

ของมหาวิทยาลัย

การบริการให้ตรง

2,000,000 1,000,000

3,000,000

คณบดี

ตามกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
คุณภาพ

4.3 นักศึกษา

4.3.1 จานวน

บริการ

ชาวต่างชาติเข้า

-

-

-

2

4.3.1.1 สนับสนุน

โครงการ

200,000

-

200,000 ประธาน

นักศึกษา

การแลกเปลี่ยน

แลกเปลีย่ น

หลักสูตร

ศึกษาต่อใน

ชาวต่างชาติ/

จานวนนักศึกษา

นักศึกษา

บริหาร

สาขาวิชา

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ชาวต่างชาติ

นานาชาติ (A)

ดุษฎี
บัณฑิต
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภา 4.4 ระบบบริหาร 4.4.1 จานวน
พ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

-

-

-

1

4.4.1.1 ส่งเสริม

โครงการจัด

จัดการภายในที่

อาจารย์ประจาและ

การจัดการเรียน

จ้างอาจารย์

สามารถ

นักวิจัยที่เป็น

การสอนด้วย

ประจาและ

ตอบสนองต่อ

ชาวต่างชาติ

นวัตกรรมร่วมสมัย นักวิจัย

ความเป็น

อย่างมี

นานาชาติ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา 4.5 วิทยาลัยมี
องค์การ

ปี 2559

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

4.5.1 ระดับ

-

4

5

โครงการ

การใช้เทคโนโลยี ความสาเร็จของการ

การใช้เทคโนโลยี

ปรับปรุง

และเครื่องมือ

และเครื่องมือต่างๆ เว็บไซต์

ต่างๆ ของ Social

ของ Social Media

Media ที่ทันสมัย

ในการ

ในการสร้าง

ประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้กากับ
ดูแล

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

รวม

-

-

-

คณบดี

-

-

-

คณบดี

ชาวต่างชาติ

4.5.1.1 สนับสนุน

ปรับปรุงเว็บไซต์

-

งบประมาณ (บาท)
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบั ติก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย
2. เพื่อ ปรับ กระบวนการและกลไกการบริห ารจั ดการให้ส ามารถสนั บ สนุ นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความรู้ความเข้าใจใน แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงาน
และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
3. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน
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การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
1.2 ผลั ก ดั นระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุค ลากรให้ส อดคล้ องกั บ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ ของวิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชนจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์ ก รทั้ ง ระบบ พร้ อ มทั้ ง เชื่ อ มโยงผลงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับ สนุ นการจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะการบูร ณการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อาทิเช่น
1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
3. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
7. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
8. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
9. แผนพัฒนาบุคลากร
10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
11. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
12. แผนการจัดการความรู้
13. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
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15. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
17. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
18. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนิ นแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา รวมทั้ ง สามารถติ ดตามและประเมิน ผลได้ อ ย่า งเป็น รู ป ธรรมทั น สมัย ด้ ว ย
เทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินนั้ เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางาน
ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น
เจ้า ของและมีส่ ว นร่ว ม รวมทั้ งต้อ งอาศัย กระบวนการและกลไกการผนึก ก าลัง ในหลายมิ ติใ นการ
ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร
คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วย
ส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ ายทอดแผนยุ ทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุท ธ์และแนวทางการ
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานภายในองค์กร ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของให้มีความก้าวหน้า
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ

74
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกันภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แล้ว วิทยาลัยฯจะต้องวางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อัน
จะช่ว ยให้ผู้รับผิด ชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไ ขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีป ระสิท ธิผล
จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
แนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ
ปัญ หาอุป สรรคต่างๆ ให้ผู้ บ ริ หารทุก ระดับ ทราบและดาเนินการแก้ไ ขเพื่อให้ก ารดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติ ด ตามผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติด ตามผลตามค ารับ รองการปฏิบัติก ารประจาปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง
กั บ ผลงานในระดั บ มหาวิท ยาลั ย เพื่ อแสดงถึง ผลส าเร็จ ของการถ่ ายทอดแผนยุ ท ธศาสตร์สู่ ระดั บ
หน่วยงานและระดับบุคคล

75

ภาคผนวก

76

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2562

77

78

79

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

80
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ทั้ ง ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคในทุ ก ประเด็ น โดยให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จานวน 40 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้าหนักคะแนน
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้
1. น้าหนักคะแนนของจุดแข็ง มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
1

160

ประเด็นจุดแข็ง
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ

2

158

วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจาที่มคี ุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

3

147

วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ
นักศึกษาได้เป็นจานวนมาก

4

117

วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน

5

91

วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ

6

69

วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7

45

วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตระยะ 5 ปี และประจาปีที่ชัดเจน

8

39

วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

81
9

35

วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

2. น้าหนักคะแนนของจุดอ่อน มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ

คะแนน

ประเด็นจุดแข็ง

1

74

บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ

2

62

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีนอ้ ย

3

55

สัดสวนของอาจารยประจาทีด่ ารงตาแหนงทางวิชาการต่ากวาเกณฑมาตรฐาน

4

43

การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย

5

42

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในการบริหาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายใน

6

21

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของอุดรศึกษา

7

7

การดาเนินจัดทาโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา ขาดระบบการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ

3. น้าหนักคะแนนของโอกาส มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
1

คะแนน
52

ประเด็นจุดแข็ง
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ

2

43

ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
“ด้านโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและสินค้า
คงคลัง” ทาให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ

82
3

41

ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน

4

33

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ

5

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศ
ไทย ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
สาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง

6

30

สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่
มีคา่ ใช้จ่ายต่ากว่า

7

22

นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีจานวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้น

8

18

นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

4. น้าหนักคะแนนของอุปสรรค มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
1

70

ประเด็นจุดแข็ง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน

2

37

สถานการณ์ทางเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน
อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ

3

37

ค่านิยมของคนในสังคมไทย กับความเป็นมหาวิทยาละยราชภัฎ ขาดความ
น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้

26

การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น

83
24

ความไม่มั่นคงทางการเมืองและสภาพปัญหาจราจรส่งผลต่อการเลือก
สถาบันการศึกษา

20

กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบ่อย

5. ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยนาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในตาแหน่ง “ เร่งขยายงาน ” ดังต่อไปนี้
ประเด็ นจุด แข็ง วิท ยาลัย ฯ มีหลัก สูตรที่หลากหลายและทันสมัย ได้มาตรฐานตรงกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้แรงงานและผูป้ ระกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า

84
มามีส่ว นร่ว มในการจัด การเรีย นการสอน ประกอบกั บ วิท ยาลัย ฯมีบุคลากรประจาที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประเด็นจุดอ่อน จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการยังมีจานวนน้อย และวิทยาลัยฯ ยัง
ส่งเสริมให้บุค ลากรจัด ทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอตาแหน่งวิชากา โดยที่
บุคลากรที่ยังไม่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ให้ กั บ บุ ค ลากของวิ ท ยาลั ย ฯ และยั ง ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัย ระดับ ชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดทาวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์
ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญในกรผลิตบัณฑิต การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิ บัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น และนโยบายภาครัฐใน
การสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษา ทาให้ผู้ที่มฐี านะยากจน ได้มโี อกาศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี
ประเด็นอุปสรรค วิทยาลัยฯมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผล
ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษา
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ภาคผนวก ค
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร
อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว
อาจารย์วิรยิ า บุญมาเลิศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

7

อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตรไวศยะ

7

อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์

8
9
10

อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคามูล
อาจารย์วราภรณ์ สารอินมูล
อาจารย์อนุช นามภิญโญ

11
12

อาจารย์พรเกียรติ ภักดีวงศ์เทพ
อาจารย์วทัญญู ชูพักตร์

13

อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

14

อาจารย์พุฒิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ

15
16

นางสาวสุนทรี พัชรประทีป
นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ
รักษาการหัวหน้าแขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
ธุรกิจอาหารและบริการ
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิส์ติกส์
(หลักสูตรนานาชาติ)
หัวหน้าสานักงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

