
 

 

 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

ก 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการ

จัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการก าหนดอัต

ลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้น

คุณธรรม น าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกอบด้วย 6 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

1. ระดับปริญญาเอก 

     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

3. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวชิาธุรกิจพาณชิยนาวี 

2.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

2.1.3 แขนงวชิาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

2.1.5 แขนงวชิาการจัดการการขนสง่ 

2.2. สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย

คุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่ง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ตาม
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หลักการ 7–S Model ของ Mckinsey โดยมีแนวทาง ได้แก่  Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) 

System (ระบบ) Skill (ความช านาญ) Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

และส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยมีแนวทาง 

ได้แก่ P-Politics เป็นการวิเคราะหส์ภาพทางการเมือง E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้ม

เศรษฐกิจ S-Social วิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม Technology วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  จากประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน สรุปปัจจัยแต่ละ ด้าน ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 
 

 
 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนกล

ยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก าหนดเป้าหมาย

หลักในการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน

แผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 

จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4 



 

ค 

 

ยุทธศาสตร ์และมีจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้

ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

2.พนัธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้

 2. คุณธรรม 

 3. เครือขา่ย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 



 

ง 

 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรน์ีมุ้่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ เพิ่มผลิตภาพใหก้ับองค์กร และ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวิทยาลัย สนับสนุนกระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติราชการและเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้สาธารชนได้ทราบ 

เป้าหมายนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของ

วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ

ปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้

สามารถผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์นี้นับเป็นภารกิจส าคัญของวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง ท าให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่

จะต้องด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ คือ 1) ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่

วิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับองค์การและหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้

เครือขา่ยซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

จ 

 

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตของ

วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โดยมีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น และยังมุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้าง

การรับรู้และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

คุณภาพบัณฑติ ของวิทยาลัย  รวมถึงการเป็นส่วนหน่ึงของการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการ

ประชาสัมพันธ์  

ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อก ากับและควบคุมให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยการ

จัดท าแผนฯ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจ า

วิทยาลัย  

 ทั้งนีก้ารพัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา

การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัย ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนการจัดการความรู้ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(6) แผนพัฒนาบุคลากร 

(7) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(11) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(13) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(15) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 



 

ฉ 

 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  โดยทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ มิติประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / กลยุทธ์ 

โครงการเชิง ยุทธศาสตร ์ 

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร ์ในส่วนที่ 4 และเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมี

การจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน 

/ กลยุทธ ์

โครงการเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 9 19 15 19 

2) สรา้งผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

6 9 7 10 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยก

ยอ่งระดับนานาชาต ิ

5 6 7 7 

รวม 20 34 29 36 

 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กร  

2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

กิจกรรม 

3. มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กร 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

สู่การประเมินผลงาน 

4. สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา  



 

ช 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผล 

6. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทบทวน / จัดท าแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนฯ รายชื่อ

ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  และบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

เว็บไซต์วทิยาลัย คือ www.cls.ssru.ac.th  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา

เอก ซึ่งถือวา่เป็นวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนแหง่แรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในก ากับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น

อิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถใน      

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงตอ่ความตอ้งการของสถานประกอบการณ์  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิค

วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ อีกทั้งเรายังสรา้งองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้เกิด

การพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ

ท างานหลังจบการศกึษา  

ช่วงเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายส านักงาน

มาประจ าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ท าให้ วิทยาลัยฯ

สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการท างาน ท าให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิ ศ

ให้กับบัณฑิตเพื่อน าความรู้  ความสมารถไปปรับใช้กับการท างานและพร้อมที่จะเข้าสู่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์    
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี

วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

หวัหน้าส านกังาน 

สถานบันวิจยัและบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 



 

2 

 

1.3 โครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบยีนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวฒิิปริญญาเอก 

  

2. งานคลังและพัสดุ 

2.1 การเงิน งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

 

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ ์

1.3 วิเทศสัมพันธ ์

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิตวารสารวชิาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

อธิการบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/ประกัน

คุณภาพ 

1.1 วเิคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

1.งานกจิการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กจิการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกูย้มื 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  
 2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

สถานบันวจิัยและ

บริการวิชาการด้านโล

จิสติกส์และซัพพลาย

เชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการพเิศษ 

1.งานศูนยก์ารศึกษานอก

ที่ต้ัง 

1.1 ก ากับ บริหารจัดการ

ศูนยฯ์ จ.ชลบุรี และศูนยฯ์ 

จ.ระนอง 

2. งานโครงการภาคพิเศษ 

2.1 ก ากับ บริหารจัดการ

โครงการภาคพิเศษ ป.ตร ี

3. งานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตร ี

4. งานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานต่างประเทศ 

5. งานวเิทศสัมพันธ์ 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน(ปีการศึกษา) 

2560 2561 2562 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ)  

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1 1 1 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ส าหรับธุรกิจออนไลน์ - - 1 

ระดับบัณฑิตศกึษา   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 1 1 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 5 5 6 
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1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา(ปีการศึกษา) 

 

จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม 

1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 207 36 243 231 90 321 181 92 273 

2.สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ          

   2.1 แขนงธุรกิจพาณิชยนาว ี 219 38 257 246 - 246 246 159 - 

   2.2 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก 17  17 -  - - - 19 

   2.3 แขนงการจัดการการขนส่ง 45 - 45 51 - 51 51 86 - 

   2.4 แขนงการจดัการการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 120 - 120 133 - 133 133 110 - 

3.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสตูร

นานาชาติ) 

1 - 1 2 - 2 2 11 - 

โครงการความร่วมมือกับวทิยาลัยเทคโนโนยีอักษรพัทยา 

1.สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 22 33 55 23 38 61 22 32 54 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง 

1.สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 31 9 40 22 27 49 20 27 47 

ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธาน ี

1.สาขาวิชาการจัดการโลจสิตกิส์ 37 - 37 57 - 57 - - - 

รวมท้ังสิ้น 699 116 815 765 155 920 589 170 759 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศึกษา

2560 

ปีการศึกษา

2561 

ปีการศึกษา

2562 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ)  

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 162 169 181 

2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 269 349 371 

   2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี 127 148 141 

   2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 115 107 92 

   2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหาร

และบริการ 

27 37 27 

   2.4 แขนงวิชาการจัดการขนส่ง - 57 111 

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ) 

1 3 3 

ระดับบัณฑิตศกึษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ)  

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 2 15 

ระดับบัณฑิตศกึษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ) 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - - 

รวมทั้งสิ้น 432 523 570 

 



 

7 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา  

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 97.22 96.69 95.21 

2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 91.97 96.06 96.21 

   2.1 แขนงวชิาการธุรกิจพาณชิยนาวี 93.33 98.59 96.21 

   2.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 89.22 94.85 93.83 

   2.3 แขนงวชิาการจัดการขนส่ง - 92.73 98.13 

   2.4 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจ

อาหารและบริการ 

96.30 94.44 95.65 

3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

100 100 100 

 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

ผลงานวิจัย 21 21 60 50 49 47 

รวมทั้งสิ้น 21 21 60 50 49 47 

 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

โครงการบรกิารวชิาการ 50 5 8 

รวมทั้งสิ้น  50  5 8 
 

1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา  

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 5 5 

รวมทั้งสิ้น 5 5 5 
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1.4.8 บุคลากร   

- สายวิชาการ 

ล าดับ สาขาวิชา 

(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

1 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ - 5 - 5 - 5 - 5 - 4 1 5  4 1 5 

2 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

 แขนงธุรกิจพาณชิยนาวี - 5 - 5 - 2 1 3 - 2 1 3 - 2 1 3 

 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 5 - 5 - 2 1 3 - 2 1 3 - 2 1 3 

 แขนงการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ - 5 - 5 - 2 1 3 - 2 1 3 - 2 1 3 

 แขนงการจัดการการขนสง่ - 5 - 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

 แขนงการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ - - - - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) - 5 - 5 - 4 1 5 - 4 1 5 - 4 1 5 

4 ระดับบัณฑิตศกึษา  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

- - 5 5 

- - 5 5 - - 5 5 - - 5 5 
5 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

- - 5 5 

รวมทั้งสิ้น - 30 10 40 - 23 7 30 - 23 7 30 - 23 7 30 
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- สายสนับสนุนวิชาการ 

 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และ 

ซัพพลายเชน 

(ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 

ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม ม.6 ตรี โท เอก รวม 

หัวหน้าส านักงาน - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 

เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป - 4 - - 4 - 8 - - 8 - 8 - - 8 - 8 2 - 10 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 1 1 - 2 

นักวชิาการการศึกษา - 5 - - 5 - 5 - - 5 - 5 - - 5 - 4 1 - 5 

นักวชิาการเงินและบัญชี - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการพัสดุ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักประชาสัมพันธ์ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักประชาสัมพันธ์ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

บรรณารักษ์ - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

นักวชิาการโสตทัศนศึกษา - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

บุคลากร - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

เจา้หน้าที่วจิยั - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 2 - - - 2 2 - - - 2 2 - - - 2 

ช่างเทคนิค - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 

รวมท้ังสิ้น 2 17 2 - 21 2 24 2 - 28 2 24 2 - 28 2 24 6 - 30 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปจัจัยเชิงยุทธศาสตร ์ 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด กลยุทธ ์
 

ผู้บริหารช้ีแจ้งแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร์วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยใช้หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

 2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับ

ต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

 Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

 System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

 Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรอืช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะใน

การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

 Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้

องค์กรเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการ

เมืองที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ  

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 
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 S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยสามารถสรุปประเด็น

ปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ดังต่อไปนี้ 

 ระเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้เรยีนตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 

S 

2 วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

S 

3 วิทยาลัยฯ มแีผนยุทธศาสตระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน S 

4 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

S 

5 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

S 

6 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มคีวามรใูนการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

S 

7 วิทยาลัยฯ มกีระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

S 

8 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตที่มคีวามรใูนการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

S 

9 วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ

นักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 

S 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

10 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มนี้อย w 

11 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย w 

12 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของอุดรศึกษา 

w 

13 บุคลากรยังไม่เช่ียวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ w 

14 การด าเนินจัดท าโครงการไม เปนไปตามแผนระยะเวลา ขาดระบบการก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 

w 

15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยง

ข้อมูลภายใน 

w 

16 สัดสวนของอาจารยประจ าที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการต่ ากวาเกณฑมาตรฐาน w 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

17 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวทิยาลัยฯ O 

18 
ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

O 

19 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน ได้จัดท ามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ “ด้านโลจิ

สติกส์” ในสาขาการบริหารการขนสง่ การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง” ท า

ให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

O 

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศไทย ที่

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิขา

ที่เกี่ยวข้อง 

O 

21 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มจี านวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึน้ 

O 

22 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน O 

23 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มจี านวนนักศึกษาที่

เพิ่มขึน้ 

O 

24 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี

ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 

O 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

25 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกสถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

T 

26 ค่านิยมของคนในสังคมไทย กับความเป็นมหาวิทยาละยราชภัฎ ขาดความ

น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

T 

27 การแขง่ขันทางการศกึษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวะศกึษา

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

T 

28 กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบ่อย T 

29 ความไม่ม่ันคงทางการเมอืงและสภาพปัญหาจราจรส่งผลตอ่การเลือก

สถาบันการศึกษา 

T 

30 สถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีาร

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 

T 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 2 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องวิทยาลยัโลจสิติกส์และซพัพลายเชน 



 

15 

 

จากการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยน าปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี

ส่วนรว่มในการวิเคราะห ์ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังตอ่ไปนี ้

ประเด็นจุดแข็ง วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัยได้มาตรฐานตรงกับความ

ต้องการของผู้ใชแ้รงงานและผูป้ระกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับวิทยาลัยฯมีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่

หลากหลายชว่ยในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาในด้านต่างๆ 

ประเด็นจุดอ่อน จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย และวิทยาลัยฯ ยัง

ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอต าแหน่งวิชากา โดยที่

บุคลากรที่ยังไม่เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากของวิทยาลัยฯ และยังได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดท าวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์

ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

ลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญในกรผลิตบัณฑิต  การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน

ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน 

ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  และนโยบายภาครัฐใน

การสนับสนุนเงินกู้ยมืการศึกษา ท าให้ผู้ที่มฐีานะยากจน ได้มโีอกาศเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญาตร ี 

ประเด็นอุปสรรค วิทยาลัยฯมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาจากสถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผล

ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษา 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเร่ือง

ตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

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 มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ

แสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศลิปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่

ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (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 ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 

ติดตามอย่างตอ่เนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความ

เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดี 

ของสังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 

 
 

ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish 

Relationship to Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of 

International Recognition) 

แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

เครือขา่ยและท้องถิ่น กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนใน

การพัฒนาทันกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ใชข้ับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่ งยืน (Raise the 

University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

(Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 14 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ

/กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3 

สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศกึษา (Educate)  

2. วจิัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 
 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
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3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 
 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

3.10 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain Development 

Goals) 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากร

ที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  
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4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของ

ศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมตา่งๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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3.11 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิผล 1.1 วทิยาลัย

เอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืน  

และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าป ี

≥4.00 ≥4.25 ≥4.35 ≥4.45 ≥4.55 1.1.1.1 พัฒนาการบริหาร

จัดการองคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ 

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ 

≥0.2 ≥0.2 ≥0.50 ≥0.50 ≥0.50 1.1.2.1 สนับสนุนให้

นักศกึษาสง่ผลงานทาง

วชิาการ งานวจิัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสริม

ผลงานนักศึกษาสูก่าร

ประกวดในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ(A) 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 บัณฑิตมี

คุณภาพตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑิต 

และสังคม และมี

ทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.30 ≥4.30 ≥4.35 ≥4.35 ≥4.35 1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณา

การการสอนดว้ยนวัตกรรม

ร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้าง

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 

โครงการจัดการเรียน

การสอนสวนสุนันทา 

4.0  

(SSRU 4.0)กิจกรรม

จัดการเรียนการสอน

ด้านสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท า

และการประกอบอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี 

≥80.00 ≥88.00 ≥91.00 ≥95.00 ≥95.00 

ประสิทธิภาพ 1.3 วทิยาลัยมี

การบูรณาการการ

จัดการเรียนสอนท่ี

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้าง

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(startup) 

- ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 ≥2.00 1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา 

มุง่ให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจ 

หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

(Startup) 

โครงการสร้างและบ่ม

เพาะนักศกึษาให ้

“ออกตัว” (Startup) 

เป็นเจ้าของกิจการ 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คุณลักษณะบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์ 

สอดคล้องตามอัต

ลักษณข์อง

มหาวทิยาลัย 

1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความ

พงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริม หรือ

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

≥4.31 ≥4.31 ≥4.45 ≥4.45 ≥4.45 1.3.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา

นักศกึษาให้เป็นไปตาม 

อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

และมีคุณลักษณะบัณฑติท่ี

พงึประสงค์ 

โครงการพัฒนา

นักศกึษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์และอัต

ลักษณส์วนสุนันทา 

คณบดี 

1.3.3 ร้อยละของ

สาขาวิชาที่ส่งผลงานของ

นักศกึษาเข้าประกวด 

≥20.00 ≥20.00 ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 1.3.3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สาขาวิชาบม่

เพาะและเสริมความรู้ 

ทักษะให้กับนักศกึษาในการ

สร้างผลงาน เข้าร่วม

ประกวดในเวทีระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

โครงการป้ันนักศกึษาสู่

เวทีระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

คณบดี 

1.3.4 ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีผ่านการน าเสนอ

ผลงานวจิัยจากการจัด 

- - ≥60.00 ≥70.00 ≥80.00 1.3.5.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน าเสนอ

ผลงานวจิัยของนักศกึษาใน

โครงการน าเสนอ

งานวจิัย (Mini-

conference) ของ

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

Mini-conference ระดับนานาชาติ นักศกึษา (A) 

1.3.5 จ านวนผลงานวจิัย

ของนักศกึษาท่ีได้น าเสนอ

ในระดับนานาชาต ิ

- 1 2 3 4 โครงการพัฒนา

นักศกึษาสูก่ารวจิัยใน

ระดับนานาชาต ิ

 

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะท่ีมีคะแนน

ประเมินตัง้แต ่60 คะแนน

ขึน้ไป 

1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพ

ของสาขาวชิาเอตทัคคะให้

สามารถแขง่ขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการพัฒนา

สาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  

(A) 

คณบดี 

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตร

ท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนน

ไมต่่ ากว่าระดับ 3.01 

≥65.00 ≥70.00 ≥75.00 ≥80.00 ≥85.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

โครงการบริหาร

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย

แผนงานและ

ประกันคุณภาพ/

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการ 

1.4.4 จ านวนรายวชิา - - 1 1 1 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทยท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

1.4.5 ระดับความส าเร็จ

ของการด าเนนิการจัดท า

หลักสูตร 2 ภาษา 

- - 5 5 5 

การพัฒนา

องคก์าร 

1.5 บุคลากรทุก

ระดับมีความรู้ 

ทักษะและทัศนคติ

ในการปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้ใน

สายอาชพี 

1.5.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

- ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 ≥25.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรศกึษา

ต่อและเพิ่มต าแหน่งทาง

วชิาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่ง

ทางวิชาการ  (A) 

คณบดี 

1.5.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญา

เอก 

≥20.00 ≥30.00 ≥38.00 ≥40.00 ≥50.00 โครงการศกึษาตอ่ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 

คณบดี 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีได้รับการพัฒนา 

≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 ≥95.00 1.5.3.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรท้ัง

สายวชิาการและสาย

โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่มืออาชีพ 

รองคณบดฝี่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สนับสนุนวชิาการให้

สามารถปฏบัิตงิานได้อย่าง

มอือาชพี 

1.5.4 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

≥20.00 ≥25.00 ≥30.00 ≥35.00 ≥40.00 1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ

บุคลากร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

คณบดี 

1.6 บุคลากรมกีาร

ปฏบัิตงิานท่ี

ตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของ

ผู้รับบริการ และทัน

ตอ่สถานการณท่ี์

เปลี่ยนแปลง 

1.6.1 ร้อยละของ

กระบวนการปฏบัิตงิานท่ี

ได้รับการปรับปรุงและ

พัฒนา 

- - ≥80.00 ≥85.00 ≥90.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมของกระบวนการ

ปฏบัิตงิานให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิาน 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.7 วทิยาลัยมกีาร

ประยุกตใ์ชห้ลัก

ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการ

พัฒนาและเกิด 

ธรรมาภบิาล 

1.7.1 ระดับความเชื่อม่ัน

ของบุคลากรตอ่ระบบ

บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภบิาลของ

มหาวทิยาลัย 

- ≥4.51 ≥4.51 ≥4.75 ≥4.75 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ

กลไกการก ากับองคก์รโดย

ประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงและ

หลักธรรมาภบิาลในการ

บริหารจัดการของ

มหาวทิยาลัยให้มีความ

ยดืหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีด ี

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

1.8 วทิยาลัยมี

อาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนนิการตามพันธ

กิจได้อยา่งครบถ้วน 

1.8.1 ความพงึพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

- ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 ≥4.55 1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุง

อาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏบัิตกิาร และภูมิ

ทัศน์ท่ีเป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม ให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียน

การสอนและภารกิจอื่นๆ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพและภูมทัิศน์ท่ี

เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

คณบดี 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.9 วทิยาลัย

สามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใชใ้น

การปฏบัิตติาม

ภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหารายได้ด้าน

การบริการวิชาการและ

วจิัยตอ่อาจารย์ประจ า 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.9.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหารายได้

ของหน่วยงานต่างๆ อยา่ง

เป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการ

วชิาการ 

คณบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิ

ผล 

2.1 ผลงานวชิาการ 

วจิัยและงานสร้างสรรค์ 

ได้รับการตพีมิพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรือนานาชาต ิ

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

≥30.00 ≥30.00 ≥40.00 ≥50.00 ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้

ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.1.2 ร้อยละผลงานของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญา

โท ที่ได้รับการตพีมิพห์รือ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

3.00 3.00 ≥18.00 ≥18.00 ≥18.00 2.1.4.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศกึษาให้

โครงการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวจิัยของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ประธาน

หลักสูตร โท 

เอก 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.1.3 ร้อยละผลงานของ

นักศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา

เอกท่ีได้รับการตพีมิพห์รือ

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

- ≥3.00 ≥70.00 ≥70.00 ≥70.00 ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

2.2 ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ 

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละ

ให้ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได ้

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิัย

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท้ังหมด 

≥50.00 ≥60.00 ≥62.00 ≥70.00 ≥80.00 2.2.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอด

องคค์วามรู้จากงานวจิัย 

ให้เกิดประโยชนก์ับชุมชน

รวมท้ังบูรณาการสอน

ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

ตอบสนอง Thailand 4.0 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย 

งานนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.2.2 จ านวนชุมชนท่ี

พึ่งพาตนเองได้จาก

ผลงานวจิัยและงาน

นวัตกรรม 

- - 5 5 5 
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2.3 ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืน 

จดอนุสิทธิบัตร หรอื

สิทธิบัตร 

2.3.1 จ านวนผลงานวจิัย

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีย่ืน 

จดอนุสิทธิบัตร หรอื

สิทธิบัตร 

- ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.3.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้รับการ

จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

โครงการส่งเสริมการ

จดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

คุณภาพ

บริการ 

2.4 วทิยาลัยเป็น

ศูนยก์ลางแห่งการ

เรียนรู้  

และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน  

วสิาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการ

ใหม ่ 

และท้องถิ่นให้มคีวาม

ให้เข้มแข็งอย่างย่ังยนื 

ตามศาสตร์พระราชา 

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ท่ี

เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้

บริการวิชาการ 

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 2.4.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการเพิ่มองค์

ความรู้ในแหลง่เรียนรู้ 

โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ (A) 

รองคณบดฝี่าย

วจิัย 

2.4.4 ร้อยละของรายได้

ของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม

โครงการเพิ่มขึ้น(16) 

- - 30 30 30 2.4.4.1 ส่งเสริมการ

ให้บริการวิชาการ โดย

เนน้การสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยนืให้กับ

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชพี 

ผู้ประกอบการใหมแ่ละ

โครงการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

แก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในท้องถิ่น 

(A)8 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.4.5 ร้อยละของนักเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ

- - 80 90 90 โครงการยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ดา้น

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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สามารถอ่านออกเขียนได้

เพิ่มขึ้น 

ท้องถิ่น การอา่น การเขียน และ

การคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2.4.7 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วมโครงการสร้าง

เครอืขา่ยชุมชนร่วมกับ

ประชารัฐ 

- - ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 โครงการสร้างเครอืขา่ย

ชุมชนร่วมกับประชารัฐ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.5 วทิยาลัยมงีานวจิัย

ท่ีตอบสนองตอ่ความ

ตอ้งการของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

 - กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

≥25,00

0 

2.5.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย โดยอาศัย

เครอืขา่ย 

โครงการจัดหาแหล่งทุน

งานวจิัยโดยอาศัย

เครอืขา่ย 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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2.5.2 ร้อยละของ

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมอื 

กับภาคอุตสาหกรรม 

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่า

ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติต่อผลงานวจิัย

และงานสร้างสรรค์

ท้ังหมด 

- ≥20.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00  โครงการการวจิัยและ

นวัตกรรมเพื่อสร้าง

ความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกิจ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

ประสิทธิ

ภาพ 

2.6 งานวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ มีคุณภาพ

ได้ตามมาตรฐาน และ

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติตามเกณฑ์

2.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบ/

กลไก 

ในการด าเนินงานวจิัย  

งานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน 

และเป็นท่ียอมรับ 

- 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านการวจิัย งาน

นวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

โครงการพัฒนาระบบ/

กลไกด้านการวจิัยและ

งานนวัตกรรม 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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คุณภาพ 

2.7 วารสารวิชาการท่ี

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.7.1 จ านวน

วารสารวิชาการท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

- 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

โครงการยกระดับ

คุณภาพ

วารสารวิชาการสู่

มาตรฐานและคุณภาพ

ท้ังระบบ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.8 วทิยาลัยมี

กระบวนการบริการ

วชิาการ ท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความ

ตอ้งการของท้องถิ่น

และสังคม 

2.8.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการแก่

สังคมตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษาที่

ก าหนด 

- 1 1 1 1 2.8.1.1 พัฒนาระบบการ

บริการวิชาการท่ี

สอดคล้องกับความ

ตอ้งการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ท้องถิ่นและ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบ

การบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 

2.9 วทิยาลัยมี

กระบวนการด้านการ 

ท านุบ ารุง

2.9.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาระบบท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

- - 5 5 5 2.9.1.1 พัฒนาระบบ/

กลไกในการด าเนินงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

กิจกรรมสง่เสริมการ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศกึษา 
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ศลิปวัฒนธรรมท่ีได้

มาตรฐาน  

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

เกณฑ์มาตรฐาน

อุดมศกึษาท่ีก าหนด 

วัฒนธรรมให้ได้

มาตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับ 

การ

พัฒนา

องคก์าร 

2.10 อาจารย์และ

นักวจิัยมศีักยภาพใน

การริเร่ิม 

สร้างสรรค์ งานวิจัย 

นวัตกรรม และการ

บริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.10.1 ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยท่ีมีผลงานวิจัย 

≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥90.00 ≥90.00 2.10.1.1 พัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรหรือนักวจิัย

ให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวจิัยและ

นวัตกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิ

ผล 

3.1 เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นมีสว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่มหาวิทยาลัย 

100 100 100 100 100 3.1.2.1 สนับสนุนการให้

เครอืขา่ยและท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัยตามภารกิจ 

(การผลิตบัณฑิต การ

วจิัย บริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

โครงการการมสี่วนร่วม

ของเครอืขา่ยและท้องถิ่น

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

รองรองคณบดี

ฝ่ายบริหาร 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

5 5 5 5 5 

คุณภาพ

บริการ 

3.2 วทิยาลัยมคีวาม

ร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ยและท้องถิ่นท่ี

หลากหลาย 

3.2.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยความร่วมมอื

หรือข้อตกลงในประเทศท่ี

มกีารด าเนนิการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

- ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 3.2.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยภายในประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย

ภายในประเทศ  (A) 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 

3.2.1.2 สนับสนุนการ

ด าเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

โครงการจัดกจิกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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ของเครอืขา่ยและทอ้งถิ่น ของเครอืขา่ยและท้องถิ่น 

3.3  วทิยาลัยมกีาร

ด าเนนิการจัดกิจกรรม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

3.3.1 ร้อยละของ

หนว่ยงานท่ีมีการจัด

กิจกรรมกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

 

≥45.00 ≥55.00 ≥65.00 ≥75.00 ≥85.00 3.3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาวิทยาลัยและ

เครอืขา่ย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืขา่ยตา่งประเทศ  

(A) 

ประธาน

หลักสูตรดุษฎี

บัณฑิต 

ประสิทธิ

ภาพ 

3.4 วทิยาลัยมี

กระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความ

ร่วมมอืกับท้องถิ่น 

องคก์รภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กร

วชิาชีพ ผู้ประกอบการ  

ศษิยเ์ก่า และ

ตา่งประเทศ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความรว่มมือ

กับเครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไก

การแสวงหาและสรา้ง

ความสัมพันธ์ของ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ย 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
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มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผนงาน/กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

การ

พัฒนา 

องคก์าร 

3.5 วทิยาลัยมกีาร

พัฒนาฐานข้อมูล

เครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรอื

ปรับปรุงฐานขอ้มูลใน

การบริหารจัดการท่ีเอื้อ

ตอ่การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยใน

การบริหารจัดการ 

คณบดี 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวทิยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

(บาท)  

1.1 มหาวิทยาลยัเอตทัคคะทีม่ี

ความยั่งยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรอืยอมรับ

ในระดับชาติและ/หรอื

นานาชาติ(1) 

รอ้ยละ ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสรา้งสรรคเ์ข้าประกวด

ในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสรมิผลงาน

นักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ(A)1 

         200,000  

1.2 บัณฑติมีคุณภาพตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลยัเป็นที่

ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติและ

สังคม และมีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพ

ของบัณฑติ ปรญิญาตร ีโท 

เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ(2) 

ระดับคะแนน ≥4.39 1.2.1.1 ส่งเสรมิการบูรณาการ

การสอนด้วยนวตักรรม 

รว่มสมัยอยา่งมีประสิทธิภาพใน

การสรา้งทักษะที่จ าเปน็ 

ในศตวรรษที่ 21 

โครงการจัดการเรียนการสอน

สวนสนุันทา 4.0  

(SSRU 4.0) 

     23,183,400  

1.2.2 รอ้ยละของบัณฑิต

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี(3) 

รอ้ยละ ≥91.65 กจิกรรมจัดการเรียนการ

สอนด้านสังคมศาสตร ์

       1,500,000  

1.2.3 รอ้ยละหลักสูตรที่มี

รายวิชาอยา่งน้อย 1 รายวิชา

จัดการเรียนการสอนแบบ

รอ้ยละ ≥70.00 โครงการจัดการเรียนการสอน

แบบผสมผสานออนไลน ์

(SSRU NEXT) (A)2 

- 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

(บาท)  

ผสมผสานออนไลน ์

1.3 มหาวิทยาลัยมีการ

ส่งเสรมิและสนับสนุนในการ

สรา้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค ์ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 หรอื

ความสามารถพเิศษ (talent) 

ให้กับนักศึกษาสอดคลอ้ง

ตามอตัลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั 

1.3.1 รอ้ยละนักศึกษาทีม่ีจติ

อาสาหรอืจิตสาธารณะ 

รอ้ยละ ≥20.00 1.3.1.1 ส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตาม 

อัตลักษณข์องมหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

และมีคุณลักษณะบัณฑติที่พงึ

ประสงค ์และมีความสามารถ

พิเศษ 

โครงการสรา้งนักศึกษาเปน็นกั

จิตอาสาหรอืจติสาธารณะ 

            20,000  

1.3.2 รอ้ยละนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาใหม้ีทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21 หรอื talents 

รอ้ยละ ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงคแ์ละอัตลักษณ์สวน

สุนันทา 

       2,300,000  

1.3.3 จ านวนผลงานวิจัยของ

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

เป็นตัวแทนของหน่วยงานไป

น าเสนอในระดับชาติหรอื

นานาชาต ิ

ผลงาน 2 1.3.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุน

การน าเสนอผลงานวิจยัของ

นักศึกษาในระดับนานาชาต ิ

โครงการน าเสนองานวิจัย 

(Mini-conference) ของ

นักศึกษา 

                   -    

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การ

วิจัยในระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ

                   -    

1.3.4 รอ้ยละนักศึกษาที่สอบ

ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

CEFR  

ระดับ B1 หรอืมาตรฐานอื่นที่

รอ้ยละ ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรูแ้ละทักษะ

ภาษาองักฤษให้กับนักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 

21 

                    -    
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

(บาท)  

เทียบเท่า 

1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่

ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.1 จ านวนสาขาวิชา

เอตทัคคะที่มีคะแนนประเมิน

ตั้งแต่ 80 คะแนน 

ขึน้ไป(4)  

สาขาวิชา 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะใหส้ามารถ

แข่งขันในระดับชาตหิรอื

นานาชาต ิ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ (A)3 

                   -    

1.4.2 รอ้ยละของหลักสตูร

ทั้งหมดที่ผา่นตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า

ระดับ 3.01 

รอ้ยละ ≥95.00 1.4.2.1 พัฒนาหรอืปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลยัให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1.4.2.2 ส่งเสรมิและสนับสนุน

ความรว่มมือกับสถาน

ประกอบการหรอืเครือข่ายใน

การพัฒนาหลักสูตร 

โครงการบรหิารหลักสตูรที่มี

คุณภาพ 

         200,000  

โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

        300,000  

1.4.3 จ านวนหลักสูตร 2 

ภาษาหรอืหลักสูตรนานาชาติ 

หลักสูตร 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 

ภาษาหรอืหลักสูตรนานาชาติ 

-                            

1.4.4 จ านวนหลักสตูรระยะ

สั้น (Non-Degree) 

หลักสูตร 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) ให้เป็นทีย่อมรบั

และสามารถบรกิารวชิาการ

จัดหารายได ้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้น (Non-Degree) 

           50,000  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

(บาท)  

1.5 บุคลากรทุกระดับมี

ความรู ้ทักษะและทัศนคติใน

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

1.5.1  รอ้ยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ  

รอ้ยละ ≥29.00 1.5.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 

           50,000  

1.5.2 รอ้ยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการที่เขา้สู่

ต าแหนง่ที่สงูขึน้ 

รอ้ยละ 5.00 1.5.2.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ 

โครงการเขา้สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้

ของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

         -    

1.5.3  รอ้ยละของบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาองักฤษของ

มหาวิทยาลยั 

รอ้ยละ ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาองักฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาองักฤษของบุคลากร 

          30,000  

1.6 มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA(5) 

คะแนน ≥85.00 1.6.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

มีการด าเนนิการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการด าเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรม

และความโปรง่ใส 

            30,000  

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และ

มีส่วนรว่มในการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลยัตามทิศทางที่

ก าหนดไว ้

1.7.1 รอ้ยละบุคลากรทุก

ระดับที่รับรูแ้ละมสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนภารกิจให้

ส าเร็จ 

รอ้ยละ ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก

การก ากับองคก์รโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน

โครงการก ากับองคก์ารที่ด ี                    -    
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ 

(บาท)  

การบรหิารจัดการของ

มหาวิทยาลยัให้มีความยืดหยุน่

และคล่องตัว 

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบรหิาร

จัดการอาคารสถานที ่และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่รองรับ

การด าเนินการตามพนัธกจิได้

อย่างครบถว้นและเกิดความ

ประหยัดงบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อรอ้งเรียน

เก่ียวกับอาคารสถานที ่และ

สิ่งอ านวยความสะดวกตาม

พันธกจิของมหาวิทยาลัย 

คร้ัง/ปี ≥15.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ อาคาร หอ้งเรียน 

ห้องปฏิบตัิการ และภมูิทัศน์ที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มให้พร้อม

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และภารกจิอืน่ๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ

ทัศน์และสื่งอ านวยความ

สะดวก 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

        3,910,000  

1.8.2 รอ้ยละของการ

ประหยัดงบประมาณจากการ

ใช้ไฟฟ้าและน้ าเมือ่เทียบกับปี

ที่ผา่นมา 

รอ้ยละ ≥5.00                     -    

1.9 มหาวิทยาลยัสามารถ

บรหิารจัดการทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบตัิ

ตามภารกจิ 

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการ

จัดหารายได้ดา้นการบรกิาร

วิชาการและวิจัยตอ่อาจารย์

ประจ า(6) 

บาท/คน 12,000 1.9.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุน

การจัดหารายได้ของหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บรกิารวชิาการ 

                  -    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรอืนานาชาต ิ

2.1.1 รอ้ยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพิมพ ์เผยแพร่

ในระดับชาติหรอืนานาชาติตอ่

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

รอ้ยละ ≥60.00 2.1.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุน

การน าผลงานวิจยั หรอืงาน

สรา้งสรรคข์องอาจารย์

ประจ าและนักวจิัยให้ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร ่ใน

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ในระดับชาติและนานาชาต ิ 

           50,000  

2.1.2 รอ้ยละของผลงาน

นักศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาโท  

ที่ได้รับการตีพิมพห์รอื

เผยแพร่ในระดับชาติ หรอื

นานาชาต ิ

รอ้ยละ ≥60.00 2.1.2.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

การน าผลงานวิจยั หรอืงาน

สรา้งสรรคข์องนักศึกษาและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับ

ปรญิญาเอก และปริญญาโท

ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 

โครงการส่งเสรมิการตีพมิพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาในระดับชาติและ

นานาชาต ิ 

           50,000  

2.1.3 รอ้ยละของผลงาน

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกที่ได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ใน

ระดับชาต ิหรอืนานาชาต ิ

รอ้ยละ ≥100.00   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   

2.2 ผลงานวิจยั งาน

นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการได้รับการ

น าไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งาน

นวัตกรรม งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการที่น าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรอืสรา้งรายได้ลด

รายจ่าย หรอืพัฒนา

ประชาชนและชุมชนให้

เขม้แข็งและยั่งยืน(7) 

ผลงาน 2 2.2.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

ให้ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้าก

งานวิจยั งานวิชาการ ให้เกดิ

ประโยชน์กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรูท้ี่ได้จากการวิจัย 

นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)4 

            30,000  

2.3 มหาวิทยาลยัเป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู ้และ

บรกิารทางวิชาการแกชุ่มชน 

โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุม่

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่

และท้องถิน่ใหม้ีความให้

เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืตาม

ศาสตรพ์ระราชา 

2.3.1 จ านวนผู้เขา้เยีย่มชม

แหล่งเรยีนรู้ 

คน 100 2.3.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนุน

การเพิ่มองคค์วามรูใ้นแหล่ง

เรียนรู ้และประชาสัมพนัธใ์ห้

เข้าเยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู ้             50,000  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   

       

2.4 มหาวิทยาลัยมงีานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหลง่ทุน 

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ตอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย     

2.4.1.1 ส่งเสรมิและสนับสนนุ

การจัดหาแหล่งทนุงานวิจัย  

นวัตกรรม โดยอาศยัเครอืข่าย

จากภาค อตุสาหกรรม 

ภาครัฐ หรอืภาคบริการ 

โครงการจัดหาแหล่งทนุ

งานวิจยัโดยอาศัยเครอืข่าย 

           30,000  

   - กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์ 

บาท/คน ≥25,000     

2.5 มหาวิทยาลยัเป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรียนรู ้และ

บรกิารทางวิชาการแกชุ่มชน 

โรงเรยีน วสิาหกจิชุมชน กลุม่

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม ่

และท้องถิน่ใหม้ีความให้

เข้มแข็งอยา่งยั่งยนืตาม

ศาสตรพ์ระราชา 

2.5.1 รอ้ยละความสาเร็จของ

การดาเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราช

ภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น(9) 

รอ้ยละ ≥80.00 2.5.1.1 ส่งเสรมิการให้บริการ

วิชาการ โดยเน้นการสรา้ง

ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ให้กับชุมชน โรงเรยีน 

วิสาหกจิชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และ

ท้องถิ่น 

โครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่

การพัฒนาท้องถิ่น (A)
5
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)   

2.6 วารสารวชิาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.6.1 จ านวนวารสารวิชาการ

ที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาต ิ

วารสาร 1 2.6.1.1 ยกระดับ

วารสารวชิาการใหไ้ด้คุณภาพ

และมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวชิาการสู่มาตรฐาน 

และคุณภาพทั้งระบบ 

         200,000  

2.7 มหาวิทยาลยัมี

กระบวนการบรกิารวชิาการ 

ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ

ความต้องการของท้องถิ่นและ

สังคม 

2.7.1 รอ้ยละของการบรกิาร

วิชาการที่มีการบูรณาการกับ

การจัดการเรียนการสอนหรอื

การวจิัย(10) 

รอ้ยละ  ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการ

บรกิารวชิาการที่สอดคล้อง

กับความต้องการ และเป็น

ประโยชน์ตอ่ท้องถิน่และ

สังคม 

โครงการพัฒนาระบบการ

บรกิารวชิาการ 

            30,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท)    

  

3.1 มหาวิทยาลัยเปน็ที่

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

3.1.1 รอ้ยละความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยั(11)  

รอ้ยละ ≥80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสรา้งผลงาน

ตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลยัให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) (A)6  

                                          

-    

3.1.2 รอ้ยละของงานวิจัย 

บทความวิชาการ งาน

สรา้งสรรค ์นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ

นักวจิัยที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรอืนานาชาตติ่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 

รอ้ยละ ≥3.50 3.1.2.1 ส่งเสรมิใหม้ีการแข่งขนัทาง

วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการส่งเสรมิการประกวด

ผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติ

และนานาชาต ิ 

 50,000  

3.2 เครอืข่ายมีส่วนรว่มใน

การพัฒนาและเกิด

ความสัมพนัธ์ทีด่ีกับ

มหาวิทยาลยั 

3.2.1 รอ้ยละของเครอืข่ายที่มี

ผลผลิตร่วมกนัและเปน็

ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั(12) 

รอ้ยละ ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่าย

และท้องถิน่มีส่วนรว่ม 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ภารกิจ (การผลิตบัณฑติ  

โครงการการมีส่วนรว่มของ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลยั 

50,000  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท)    

  

การวจิัย บรกิารวชิาการ และการ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.3 ความมีช่ือเสยีงของ

มหาวิทยาลยัโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาตอ่ใน

มหาวิทยาลยั 

3.3.1 รอ้ยละของนักเรยีนที่

เข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลยัตอ่แผนรับ

นักศึกษาประจ าปี(13) 

รอ้ยละ ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลาย และบริการใหต้รงตาม

กลุ่มเป้าหมายทัง้ในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก    1,500,000  

3.4 มหาวิทยาลยัมีการ

ด าเนินการจัดกจิกรรมความ

รว่มมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและท้องถิ่น     

3.4.1 รอ้ยละของเครอืข่าย

ความรว่มมือในประเทศทีม่ี

การจัดกจิกรรมรว่มกัน 

รอ้ยละ ≥80.00 3.4.1.1 พัฒนาหรอืเพิม่ความรว่มมือ

กับเครือข่ายภายในประเทศเพื่อ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับมหาวิทยาลยั 

โครงการความรว่มมือกับ

เครอืข่ายภายในประเทศ  

100,000  

  3.4.1.2 สนับสนนุการด าเนิน

กจิกรรมตามข้อตกลง 

ความรว่มมือของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกจิกรรมตาม

ข้อตกลงความรว่มมอืของ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่น 

      100,000  

3.5  มหาวิทยาลยัมีการ

ด าเนินการจัดกจิกรรมความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.5.1 รอ้ยละของเครอืข่าย

ความรว่มมือต่างประเทศที่มี

การจัดกจิกรรมรว่มกัน 

รอ้ยละ ≥50.00 3.5.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่มความรว่มมือ

กับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อ

กอ่ให้เกดิประโยชน์กับมหาวิทยาลยั

และเครือข่าย  

โครงการความรว่มมือกับ

เครอืข่ายต่างประเทศ 

100,000  
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ

ประสานความรว่มมอืในการแปลงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง  

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และ

การตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 
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และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร ์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว

องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ 

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น 

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

3. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

5. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

7. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

8. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

9. แผนพัฒนาบุคลากร 

10. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

11. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

12. แผนการจัดการความรู้ 

13. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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14. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

15. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

16. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

17. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่

การสรา้งกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่

มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการ

ประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร

คือวิสัยทัศน์ทีต่ั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วย

ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรไ์ป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานภายในองค์กร ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของให้มีความก้าวหน้า 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกันภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แล้ว วิทยาลัยฯจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมี

การตดิตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อัน

จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล 

จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ

แนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ

องค์กรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผล

การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมกีลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
  

  



 

70 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
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ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์เชงิยุทธศาสตร์ 
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ผลการวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ 

จากการวิเคราะหป์ัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของ

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน จ านวน 37 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนน

ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 

1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 222 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของผู้เรยีนตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

2 160 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจ าที่มคีุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

3 159 วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรยีนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ

นักศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 

4 151 วิทยาลัยฯ มีเครอืข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน  

5 150 วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

6 87 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 83 
วิทยาลัยฯ มีแผนยุทธศาสตระยะ 5 ปี และประจ าปีที่ชัดเจน 

8 56 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลติบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

9 52 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลติบัณฑิตที่มีความรูในการใชภาษาตางประเทศเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 78 บุคลากรยังไม่เช่ียวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ 

2 77 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์และเผยแพร่มีนอ้ย 

3 60 สัดสวนของอาจารยประจ าที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการต่ ากวาเกณฑมาตรฐาน  

4 48 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีนอ้ย 

5 47 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร ยังไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยง

ข้อมูลภายใน 

6 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา ยังไม่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินของอุดรศกึษา 

7 7 การด าเนินจัดท าโครงการไมเปนไปตามแผนระยะเวลา ขาดระบบการก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ  
 

3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 84 ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

2 48 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน ได้จัดท ามาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ 

“ด้านโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและสินค้า

คงคลัง” ท าให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

3 43 ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน  

4 40 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวทิยาลัยฯ 

5 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แรกในประเทศ

ไทย ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ

สาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

6 37 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลใหน้ักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่

มีคา่ใช้จ่ายต่ ากว่า 

7 32 นโยบายภาครัฐสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษาส่งผลใหว้ิทยาลัยฯ มีจ านวนนักศึกษา

ที่เพิ่มขึ้น 

8 21 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ท าให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึ้น สง่ผล

ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

 

4. น้ าหนักคะแนนของอุปสรรค มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ตามตารางตอ่ไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 62 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน 

2 43 สถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลตอ่การบริหารจัดการของวทิยาลัยฯ 

3 31 ค่านิยมของคนในสังคมไทย กับความเป็นมหาวิทยาละยราชภัฎ ขาดความ

น่าเชื่อถือลดความไว้วางใจได้ 

4 28 การแขง่ขันทางการศกึษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวะศกึษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

5 28 ความไม่ม่ันคงทางการเมอืงและสภาพปัญหาจราจรส่งผลตอ่การเลือก

สถาบันการศึกษา 

6 18 กฏระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลบ่อย 
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5. ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน  

 

จากการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยน าปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี

ส่วนรว่มในการวิเคราะห ์ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังตอ่ไปนี ้

ประเด็นจุดแข็ง วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัยได้มาตรฐานตรงกับความ

ต้องการของผู้ใชแ้รงงานและผูป้ระกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยนหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับวิทยาลัยฯมีบุคลากรประจ าที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่

หลากหลายชว่ยในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาในด้านต่างๆ 

ประเด็นจุดอ่อน จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังมีจ านวนน้อย และวิทยาลัยฯ ยัง

ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอต าแหน่งวิชากา โดยที่

บุคลากรที่ยังไม่เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ วิทยาลัยฯ ได้จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากของวิทยาลัยฯ และยังได้สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่

ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งใน
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ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดท าวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์

ได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

ลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญในกรผลิตบัณฑิต  การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน

ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน 

ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น  และนโยบายภาครัฐใน

การสนับสนุนเงนิกู้ยืมการศกึษา ท าให้ผู้ที่มฐีานะยากจน ได้มโีอกาศเข้าศกึษาต่อในระดับปริญญาตร ี 

ประเด็นอุปสรรค วิทยาลัยฯมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาจากสถานการณท์างเศรษฐกิทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผล

ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศกึษา 
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ภาคผนวก ค 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน   โสมณวัตร คณบดี 

2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 อาจารย์ ดร.วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์  โหตรไวศยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

5 อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6 นางสาวชุลีกร  แม้นกลิ่มเนียม หัวหนา้ส านักงาน 

7 นางสาวกรรณกิาร์  ศรพีนมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 


