แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น
หน่ว ยงานที่ด ำเนินการจัด การเรีย นการสอน ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บ ริก ารวิชาการ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน
ของ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการจัดการที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกำหนดอัตลักษณ์ คือ
เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม
นำวิ ช าการ เชี ่ ย วชาญวิ ช าชี พ โดยในปี ง บประมาณ 2565 วิ ท ยาลั ย ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
ส่ ว นที ่ 1 บทนํ า ประกอบด้ ว ย ประวั ต ิ ว ิ ท ยาลั ย โลจิส ติ ก ส์ แ ละซั พพลายเชน โครงสร้ า ง
หน่วยงาน โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
1. ระดับบันฑิตศึกษา
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1.1 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2.4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจออนไลน์
2.5 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ระบบทางไกล)
ส่ว นที่ 2 การวิเ คราะห์เ ชิงยุทธศาสตร์ วิท ยาลัย โลจิสติก ส์และซัพพลายเชน ได้มีก าร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเ คราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งการ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ตามหลักการ 7–
S Model ของ Mckinsey โดยมี แ นวทาง ได้ แ ก่ Structure (โครงสร้ า ง) Strategy (กลยุ ท ธ์ ) System
(ระบบ) Skill (ความชํานาญ) Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) และสําหรับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยมีแนวทาง ได้แก่ P-Politics
เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ SSocial วิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม Technology วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง จากประเด็นปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สรุปปัจจัยแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง”

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผน
กลยุทธ์ พ.ศ. 2565-2569 ขึน้ ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมาย
หลักในการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อน
แผนฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกําหนดวิสัยทัศน์
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ และมีจํานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน / กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้
ดังนี้
ข

1.วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
2.พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3. ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคี วามรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่
การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
4. เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
5. วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
6. อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
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7. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 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 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ เพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กร และ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวิทยาลัย สนับสนุนกระบวนการติดตา ม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารชนได้ท ราบ
เป้าหมายนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของ
วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ
ปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรีย นรู้ของนัก ศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการศึก ษาให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นี้นับเป็นภารกิจสำคัญของวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง ทำให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่
จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ คือ 1) ผลิ ตนักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่
วิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้
เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตของ
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วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยมีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น และยังมุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้าง
การรับ รู้และการสื่อสารสู่ส ังคมเพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนัก ถึงคุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพบัณฑิต ของวิทยาลัย รวมถึงการเป็นส่ วนหนึ่งของการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยดำเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน
ติดตาม และประเมินผล เพื่อกำกับและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยการ
จัดทำแผนฯ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจำ
วิทยาลัย
ทั้งนีก้ ารพัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา
การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะ
การบู ร ณาการและประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในวิ ท ยาลั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(2) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(3) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(6) แผนพัฒนาบุคลากร
(7) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(9) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
(10) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(11) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(12) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(13) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(15) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(16) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(17) แผนการจัดการความรู้

จ

โดยทั้ง 3 ยุท ธศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ มิติป ระสิท ธิผล คุณภาพการให้บ ริ ก าร
ประสิท ธิภาพ และการพัฒนาองค์ก ร ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / กลยุทธ์
โครงการเชิง ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ ในส่วนที่ 4 และเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมี
การจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิต
บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาติ
รวม

เป้า
ประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน
/ กลยุทธ์

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์

8

30

26

26

9

17

14

14

7

9

8

8

24

56

48

48

ส่ ว นที่ 6 แนวทางการนำแผนสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผล เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลอย่างเป็นรูป ธรรม จึงมีก ารกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบ ัต ิ ก าร
ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้
1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันขององค์กร
2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
กิจกรรม
3. มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กร
พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5
สู่การประเมินผลงาน
4. สนับ สนุนการจัด ทำแผนงาน/โครงการและมีก ารประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ฉ

5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ไ ด้ จ ากการดำเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถตอบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผล
นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวน / จัดทำแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทำแผนฯ รายชื่อ
ผู้บ ริหารและบุค ลากรที่มีส ่ว นร่ว มในการจัดทำแผนฯ และบันทึก ข้อความที่ไ ด้รับ การอนุมัติจ าก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ช
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ประกอบด้วย
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- วิทยาเขตนครปฐม
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
- แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
- แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล)
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน
ส่ว นของการบริห ารและการจัด การเรีย นการสอนเป็น หน่วยงานเทีย บเท่ าคณะ อยู่ใ นกำกับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น
อิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์
รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิค
วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้ านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้
เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม
1

การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ
ทำงานหลังจบการศึกษา
ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสำนักงาน
มาประจำที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ทำให้ วิทยาลัยฯ
สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน
การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน ทำให้วิ ทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศ
ให้ ก ั บ บั ณ ฑิ ต เพื ่ อ นำความรู ้ ความสามารถไปปรั บ ใช้ ก ั บ การทำงานและพร้ อ มที ่ จ ะเข้ า สู ่ ส ถาน
ประกอบการอย่างสมบูรณ์
โดยปัจจุบันในการศึกษา 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีหลักสูตรบริหารธุรกิจที่
เปิดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- วิทยาเขตนครปฐม
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
- แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
- แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ซึ่งในปีการศึกษาหน้า 2564 ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการ
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี อีก 1 หลักสูตร เพื่อรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล)

2

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล)
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2561
2562
2563
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

5

6

6

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
663 90 753 572 111 683 435 81 368
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
231 90 321 181 92 273 145 81 226
2.สาขาวิ ช าการจั ด การซั พ พลายเชน 432
0
432 391 19 410 290
0 142
ธุรกิจ
2.1 แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี
246
246 159
- 159 142
- 142
2.2 แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก
19
19
2.3 แขนงการจัดการการขนส่ง
51
51 86
86
40
2.4 แขนงการจัดการการขนส่งสินค้า 133
133 110
110 87
ทางอากาศ
3.สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ 2
2
11
11
(หลักสูตรนานาชาติ)
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จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชา
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับ 25
25
21
ธุรกิจออนไลน์
ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี
22 38
61
22
32 54
15
63 78
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
22
38
61
22
32 54
15
63 78
ศูนย์การศึกษา จังหวัดระนอง
57 27
49 20
27
47 11
9
20
1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
57
27
49 20
27
47
11
9
20
รวมทั้งสิ้น
742 155 863 614 170 784 461 153 466

1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
2.1 แขนงวิชาการธุรกิจพาณิชยนาวี
2.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ
2.4 แขนงวิชาการจัดการขนส่ง
3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวมทั้งสิ้น

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
ปีการศึกษา
การมีงานทำ
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ.

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

162
269
127
115
27
1

169
349
148
107
37
57
3

181
371
141
92
27
111
3

1

2

15

432

523

570

ปีการศึกษา
2561

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

96.28
4,870

95.91
4,870

97.17
4,870
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จำนวน
สาขาวิชา
ผลงานวิจัย
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561
ผลงาน นำไปใช้
60
50
60
50

ปีการศึกษา 2562
ผลงาน นำไปใช้
49
47
49
47

ปีการศึกษา 2563
ผลงาน นำไปใช้
38
27
38
27

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
5
8
8
5
8
8

สาขาวิชา
โครงการบริการวิชาการ
รวมทั้งสิ้น

1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5

สาขาวิชา
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน

ต่ำกว่า
ป ตรี

ตรี

โท

เอก

ประเภทพนั ก งาน
งบประมาณ
แผ่นดิน
ประเภทพนั ก งาน
งบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

-

-

5

-

5

-

2

19

4

-

25

2

2

19

9

-

30

2

รวม ต่ำกว่า ตรี
ป ตรี

ปีการศึกษา 2563

โท

เอก

รวม

ต่ำกว่า ตรี โท
ป ตรี

เอก

รวม

-

4

-

4

-

-

4

-

4

19

6

-

27

3

22 5

-

27

10

-

31

3

22 9

-

34

6

สายวิชาการ
หน่วยงาน
ประเภทพนั ก งานงบประมาณ
แผ่นดิน
ประเภทพนั ก งานงบประมาณ
รายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2561
อ. ผศ. รศ. รวม
1
1

ปีการศึกษา 2562
อ. ผศ. ศ. รวม
1
2

ปีการศึกษา 2563
อ. ผศ. ศ. รวม
1
1

53

4

-

57

49

3

-

51

50

5

-

55

53

5

-

58

49

4

-

53

50

6

-

56
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1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และแผนปฏิบตั ิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

มิ.ย. 2564

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงยุทธศาสตร์
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์

ก.ค. 2564

ผู้บริหารชีแ้ จ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2565

ส.ค. 2564

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบตั ิการ
ประจำปีงบประมาณ 2565

ก.ย 2564

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ

ก.ย. 2564

นำเสนอแผนปฏิบตั ิการด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ

ก.ย. 2564

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อขอนุมัตติ ่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย

ต.ค.2564

นำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ

ต.ค. 2564
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนำผลการวิเ คราะห์ไ ปใช้ใ นการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S
Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
- Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรใน
ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
- Strategy (กลยุทธ์) มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานไว้หรือไม่
- System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
- Skill (ความชำนาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มี
ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
- Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอ
หรือไม่
- Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
- Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่
ทำให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
- P-Politics เป็นการวิเ คราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย
ทางการเมืองที่มผี ลกระทบกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
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- T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT

1

วิ ท ยาลั ย ฯ มี ห ลั ก สู ต รและระบบการจัด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้แรงงานและผูป้ ระกอบการ
วิท ยาลัย ฯ มีบ ุค ลากรประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ
นักศึกษาได้เป็นจำนวนมาก
วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติก ส์
และซัพพลายเชน
วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
วิท ยาลัย ฯ มีก ระบวนการพัฒนานัก ศึก ษา ให้เ ป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์อย่าง
มืออาชีพ
วิท ยาลัย ฯ มีห้องปฏิบ ัติก าร และสื่อการเรีย นการสอนที่หลากหลายและ
ทันสมัย
วิทยาลัยฯ มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน

S

2
3
4
5

6
7
8
9

S
S
S
S

S
S
S
S

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

10
11
12
13

บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ทำเลที่ตงั้ ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีระบบการขนส่งสาธารณะ
แหล่งทุนด้านงานวิจัยจากต่างประเทศมีน้อย

SWOT
W

W
W
W
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ประเด็น

14

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT
W
ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาลั ย ไม่ ห ลากหลายและไม่ ถ ึ ง

กลุ่มเป้าหมาย
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

15

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT
O
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ
ปัจจุบ ันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
“ด้านโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและ
สินค้าคงคลัง” ทำให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ
ความก้าวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอือ้ ตอการปฏิบัติงาน
สาขาอาชีพโลจิสติกส์เป็นสาขาอาชีพที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทำให้มคี นสนใจเรียนมากขึ้น
แนวโน้นการขยายตัวธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึน้ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษา
เพิ่มมากขึ้น

16

17
18
19

O

O
O
O

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ประเด็น

20
21
22
23
24

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ

SWOT
T
โรคระบาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
T
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ทั้ ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศมี ก าร

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการ
เกิดลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
การเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสูง

T
T
T

11

2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จากการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยนำปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง” ดังต่อไปนี้
ประเด็นจุดแข็ง วิทยาลัยฯ มี มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรีย นรู้ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยน
หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เนนผ
ลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีม ือ
แรงงาน โดยให้ผู้ป ระกอบการหรือส่ว นที่เ กี่ย วข้องเข้ ามามี ส่วนร่ว มในการจัดการเรีย นการสอน
ประกอบกับวิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลายช่วยในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาใน
ด้านต่างๆ
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ประเด็นจุดอ่อน ทำเลที่ตงั้ ห่างไกลจากชุมชน ส่งผลให้ระบบการขนส่งสาธารณะยังไม่สะดวกใน
การเดินทางเข้า -ออกวิทยาลัยฯ ในการนี้วิทยาลัยฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การ
ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้ต่อยอดในการขอตำแหน่งวิชาการ เนื่องจาก
จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังมีจำนวนน้อย และยังจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรสาย
วิชาการให้เขียนผลงานวิจัย เพื่อขอทุนจากหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ รวมทั้งวิทยาลัยยังได้จัดทำวาระสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับอาจารย์ได้ส่งบทความ
เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานบทความ ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทาง
วิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญในกรผลิตบัณฑิต การแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าว
ของอาจารย์ตามพันธกิจ
ประเด็นโอกาส รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากำลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ชัดเจน
สาขาอาชีพโลจิสติกส์เป็นสาขาอาชีพที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้มคี นสนใจเรียนมาก
ขึน้ แนวโน้นการขยายตัวธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ตลาดแรงงานมีค วามต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และนโยบาย
ภาครัฐในการสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษา ทำให้ผู้ที่มีฐานะยากจน ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี
ประเด็นอุปสรรค ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และการแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติ กส์ในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวะศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้วิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรที่ตอบสนอง
ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน (ระบบการศึกษาทางไกล) และยังมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์
social media ช่องทางต่างๆ การทำความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษา
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2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว

ภาพที่ 2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก
ของมหาวิทยาลัยไทย
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
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พันธกิจ (Mission)
1) ให้ก ารศึก ษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เ น้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึก หัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับ สนุน
ศ
ิ
ล
ป
ะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม
ของมนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็น
ไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
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อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำ
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้ น ความเป็ น วั ง หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ เ น้ น ภาพลัก ษณ์ ทั ก ษะ และบุ ค ลิ ก ภาพ
ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก (Core Values)
มหาวิทยาลัย ฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จใน
อนาคต ดังนี้
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริ มการ
ดำเนิ นการของมหาวิ ท ยาลั ย และการดำเนิ น ชี ว ิ ต ของคนในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ ง ประเด็ น คุ ณ ค่ า ที่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก
ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
เป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ
รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน
ประจัก ษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัย ที่ย ึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอด
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์น้ี
นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569)
มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว
ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5.) พัฒนานัก ศึก ษาให้เ ป็นบัณฑิตที่มีความรู้ค วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
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6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก
ศาสตร์ที่ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ
วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
3.) สนับ สนุนให้มีก ารสร้า งเครื อข่ ายทางวั ฒนธรรมแลกเปลี่ย นเพื่อการอนุร ัก ษ์ แ ละ
เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ
โลกอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน
สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความ
เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดง
ได้ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 SSRU “KEEP” Model
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP”

Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่
กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 SSRU “SWITCH”
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop
and enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for
better and sustainable quality of life, economy and society)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct
the network cooperation and elevate the recognition to the international level)
ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

เป้า
ประสงค์

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

8
9

33
22

29
17

33
19

7

9

8

8

รวมทั้งสิ้น

24

64

54

60

โครงการ/
กิจกรรม
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. ให้การศึกษา (Educate)
2. วิจัย (Research)
3. บริการวิชาการ (Outreach)
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ
ความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพั ฒ นาผู ้ป ระกอบอาชี พด้ า นโลจิส ติก ส์ และซัพ พลายเชนที่ สนองตอบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน
สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรูใ้ นการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา
สถานประกอบการและสังคม
3.4 เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตี ามวิถีของรัตนโกสินทร์”
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
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3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 – 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจั ย
และนวั ต กรรมระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติ เ พื ่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ
ข ย า ย ก า ร ย ก ย ่ อ ง ร ะ ดั บ
นานาชาติ

ประสิทธิผลตาม
พันธกิจ

บั ณฑิ ตมี ค ุ ณภาพตามอั ตลั ก ษณ์ ข อง
วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
เป็นที่ยอมรับของผู ้ ใช้บั ณฑิ ตและสั งคม
รวมทั ้ งได้ งานตรงความต้ อ งการของ
ประเทศ

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

คุณภาพการให้บริการ

วิทยาลัยมีการส่ งเสริมและสนับสนุ นให้
นั กศึ กษามี ค ุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที ่ พึ ง
ประสงค์ มี ท ั กษะที ่ จำเป็ นในรู ปแบบ
วิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง
และเป็ นที ่ ยอมรั บ ในระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ

วิ ทยาลั ยเป็ นศู นย์ กลางแห่ งการเรี ยนรู้
และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่ าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

1. หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรั พย์สิ น
สิ นทรั พย์ และระดมทุ น เพื ่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ

วิ ทยาลั ยมี กระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

วิ ท ยาลั ย มี ก ระบวนการบริ ก าร
วิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

วิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ
และต่างประเทศ

พัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัย
ให้ เ ป็ น เอตทั ค คะและ ผลิ ต
บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัตงิ าน

ยุทธศาสต
ร์

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้

ภาพที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี
ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของ
ประเทศ

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ

ปี 2565
93.00

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
1.1.4 จานวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ

ร้อยละ
คน

92.50
630

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จาเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

0.50

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ระดับชาติหรือนานาชาติ
เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จาเป็นในรูปแบบมหาวิทยาดิจิทัล

ร้อยละ

100.00

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาษาต่างประเทศ
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่
สอดคล้องกับรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

50,000.00

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีทักษะหรือความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

ร้อยละ

20.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ นักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (Talent) (A)1
ทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่

30,000.00

1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษาของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

5

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

50,000.00

1.2.6 จานวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
1.2.7 จานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์
1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป

คน

5

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

30,000.00

คน

5

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม
สร้างผลงาน ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ที่ศึกษา

ร้อยละ

25.00

1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสาหรับ
ศตวรรษ 21

30,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จานวนหลักสูตรออนไลน์

จานวน

1

1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

50,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล)

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ

100.00

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย
โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการ (SSRU 4.0)
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สร้างคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ให้กับนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2,291,900.00

-

17,729,380.00

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
หัวหน้าสาขาวิชา

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / หัวหน้าสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

24

เป้าประสงค์
1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่อ
อนาคต (Reskill, Upskill)

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้กากับดูแล

หน่วยนับ

1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (2)

หลักสูตร

ปี 2565
1

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

1.4.3 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ

หลักสูตร

1

1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft
Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

1.4.4 จานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร

1

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical
thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

1.4.5 จานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

1

1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

30,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree (3)

หลักสูตร

1

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
บริการวิชาการจัดหารายได้

30,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คน

7

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ใน โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่าและ
การพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคล บุคคลทั่วไป
ทั่วไป ให้สามารถนาไปใช้ในการทางานจริงได้

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

1

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4.8 จานวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
1.4.9 จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ
1.4.10 จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการ (4)

คน

(1) นักศึกษา

30

(2) อาจารย์

2

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ภาคปกติ
50,000.00

ภาคพิเศษ
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

30,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)
(A)3

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4
อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมือ
อาชีพ

30,000.00

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

25

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ
50,000.00

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ

ร้อยละ

ปี 2565
35.00

คน

1

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

72.00

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

ร้อยละ

100.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(6)

ร้อยละ

90.00

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง 1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่
อานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

ร้อยละ

90.00

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวย
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
ความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนและภารกิจอื่นๆ

-

ร้อยละ

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตาม
โครงการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

-

-

หัวหน้าสานักงาน

หน่วยงาน

1

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการนาโปรแกรม เสมือนจริง
ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สาหรับการจัดการ
เรียนการสอน

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติ 1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหน่งทางวิชาการ) (5)
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
1.5.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

1.8.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (A)5
โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

20,000.00
-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

หัวหน้าสานักงาน

-

หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน

-

โครงการกากับองค์การที่ดี (A)6

-

1,040,000.00

หัวหน้าสานักงาน

หัวหน้าสานักงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (7)

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
55.00

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

100.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ 2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนาไปใช้
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.2.2 จานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

2

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

ผลงาน

3

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการ

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู/้ แหล่ง
เรียนรู้

เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7
ระดับชาติหรือนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
250,000.00

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คน

150

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ร้อยละ

60.00

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ราย

4

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

-

25,000

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

บาท/คน

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจา (8)

บาท/คน

25,000

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8

2.6.3 จานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (9)

ล้านบาท

0.2

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)9

วารสาร

1

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ร้อยละ

95.00

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ
โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

ร้อยละ
ชุมชน

91.00
1
1

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม หรือการวิจัย
2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ทางานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
2.8.3 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ชุดโครงการ

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

-

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก และ
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผู้กากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ /
ประธานหลักสูตรปริญญาโท /
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทางานวิจัย 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/ กลยุทธ์

100,000.00

2.4.5 จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
รายย่อยที่ได้รับการพัฒนา

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

หน่วยนับ

-

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ / ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

100,000.00
-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (10)

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80.00

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)10

งบประมาณ (บาท)
ภาคปกติ

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ
(5) กากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

3.3 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี

ร้อยละ

85.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

600,000.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.2 จำนวนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

เรื่อง

2

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ำศึกษำต่อหรือมี
กำรแลกเปลี่ยนในสำขำวิชำ

3.4.1 จำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติหรือนักศึกษำแลกเปลี่ยน

คน

55

3.4.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำชำวต่ำงชำติ

โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติ

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ปฏิบัติงำนหรือมีกำร
แลกเปลี่ยนในสำขำวิชำ

3.5.1 จำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติหรืออำจำรย์แลกเปลี่ยน/วิทยำกร/บรรยำยพิเศษ

คน

2

3.5.1.1 จัดจ้ำงหรือแลกเปลี่ยนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

โครงกำรจัดจ้ำงหรือแลกเปลี่ยนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัย

-

50,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

80.00

3.6.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

-

50,000.00

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (11)

ร้อยละ

80.00

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ (A)11

-

3.7 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

-

200,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย /หัวหน้าสาขาวิชาโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2566
93.25

ค่าเป้าหมาย
ปี 2567
93.50

ปี 2568
93.75

ปี 2569
94.00

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี
ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของ
ประเทศ

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ

ปี 2565
93.00

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

96.10

96.15

96.20

96.25

96.30

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
1.1.4 จานวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ

ร้อยละ
คน

92.50
630

93.00
630

93.50
630

94.00
630

94.50
630

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จาเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

0.50

0.55

0.60

0.65

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จาเป็นในรูปแบบมหาวิทยาดิจิทัล

ร้อยละ

100.00

40.00

45.00

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนาให้
มีทักษะหรือความสามารถเพิ่มขึ้น (1)

ร้อยละ

20.00

25.00

1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษาของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

5

1.2.6 จานวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
1.2.7 จานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
สิ่งประดิษฐ์
1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้น
ไป

คน

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย
โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการ (SSRU 4.0)
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สร้างคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 ให้กับนักศึกษา

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

0.70

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ระดับชาติหรือนานาชาติ
เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
หัวหน้าสาขาวิชา

50.00

55.00

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่
สอดคล้องกับรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

30.00

35.00

40.00

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนา
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ นักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (Talent) (A)1
ทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5

5

5

5

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / หัวหน้าสาขาวิชา

5

5

5

5

5

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

คน

5

5

5

5

5

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม
สร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ
และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา

ร้อยละ

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสาหรับ
ศตวรรษ 21

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จานวนหลักสูตรออนไลน์

จานวน

1

1

2

2

3

1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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หลักสูตร

ปี 2565
1

ปี 2566
1

ค่าเป้าหมาย
ปี 2567
1

ปี 2568
1

ปี 2569
1

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

1.4.3 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft
Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.4 จานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical
thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.5 จานวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นานาชาติ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree (3)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (A)3
ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถบริการวิชาการ
จัดหารายได้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คน

7

10

13

15

18

1.4.7.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ใน
โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่าและ
การพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคล บุคคลทั่วไป
ทั่วไป ให้สามารถนาไปใช้ในการทางานจริงได้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือเครือข่ายเพื่อจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมือ
อาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

เป้าประสงค์
1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่อ
อนาคต (Reskill, Upskill)

ตัวชี้วัด
1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 Thailand

(2)

1.4.8 จานวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
1.4.9 จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ
1.4.10 จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ (4)

หน่วยนับ

คน

(1) นักศึกษา

30

30

30

30

30

(2) อาจารย์

2

2

2

2

2

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

30

ร้อยละ

ปี 2565
35.00

ปี 2566
37.00

ค่าเป้าหมาย
ปี 2567
39.00

ปี 2568
41.00

ปี 2569
43.00

คน

1

1

1

1

1

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

72.00

74.00

75.00

76.00

77.00

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ :
ITA

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(6)

ร้อยละ

90.00

90.00

100

100

100

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่ง 1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่
อานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

ร้อยละ

90.00

90.00

100

100

100

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอานวย
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
ความสะดวกทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการ
สอนและภารกิจอื่นๆ

หัวหน้าสานักงาน

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตาม
โครงการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้มีงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

หัวหน้าสานักงาน

หน่วยงาน

1

1

1

11

1

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติ 1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหน่งทางวิชาการ)
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
1.5.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
(5)

1.8.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

1.8.4 จานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

แผนงาน/ กลยุทธ์
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร
1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล
5

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (A)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

หัวหน้าสานักงาน

โครงการกากับองค์การที่ดี (A)6

หัวหน้าสานักงาน

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
หรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการนา เสมือนจริง
โปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน

หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าสานักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

31

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2566
55.00

ค่าเป้าหมาย
ปี 2567
55.00

ปี 2568
55.00

ปี 2569
55.00

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (7)

ร้อยละ

ปี 2565
55.00

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ 2.2.1 จานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนาไปใช้
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.2.2 จานวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน

2

2

2

2

ผลงาน

3

3

4

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการ

2

2

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู/้ แหล่ง
เรียนรู้

คน

150

ร้อยละ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ผู้กากับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก และ
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ /
ประธานหลักสูตรปริญญาโท /
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

2

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

4

5

2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

3

4

5

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

150

150

150

150

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

ราย

4

4

4

4

5

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

บาท/คน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจา (8)

บาท/คน

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ / ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์

2.6.3 จานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (9)

ล้านบาท

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)9

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วารสาร

1

1

1

1

1

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ร้อยละ

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ
โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา

ร้อยละ
ชุมชน

91.00
1
1

92.00
1
1

93.00
1
1

94.00
1
1

95.00
1
1

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทางานวิจัย 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ
2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม หรือการวิจัย
2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ทางานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
2.8.3 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7
ระดับชาติหรือนานาชาติ

2.4.5 จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
รายย่อยที่ได้รับการพัฒนา

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

แผนงาน/ กลยุทธ์

2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ชุดโครงการ

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

32

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ
(10)

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80.00

ปี 2566
85.00

ปี 2567
90.00

ปี 2568
90.00

ปี 2569
95.00

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
วิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ
10

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)

ผู้กากับดูแล

ภาคพิเศษ
-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ
(5) กากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90

92.00

94.00

96.00

100.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

-

3.3 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

200,000.00

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ /
600,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.2 จำนวนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

เรือ่ ง

2

2

2

2

2

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ำศึกษำต่อหรือมี
กำรแลกเปลี่ยนในสำขำวิชำ

3.4.1 จำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติหรือนักศึกษำแลกเปลี่ยน

คน

55

55

55

55

55

3.4.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำชำวต่ำงชำติ

โครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำนำนำชำติ

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ปฏิบัติงำนหรือมีกำร
แลกเปลี่ยนในสำขำวิชำ

3.5.1 จำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติหรืออำจำรย์แลกเปลี่ยน/วิทยำกร/บรรยำยพิเศษ

คน

2

2

2

2

2

3.5.1.1 จัดจ้ำงหรือแลกเปลี่ยนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

โครงกำรจัดจ้ำงหรือแลกเปลี่ยนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ

-

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัย

-

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

3.6.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น

-

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (11)

ร้อยละ

80.00

80.00

90.00

90.00

100.00

3.7.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ (A)11

-

3.7 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

50,000.00

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายกิจการ
/ / รองคณบดี
100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิพิเชศษ
าการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ
100,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัย /หัวหน้า
สาขาวิชาโลจิสติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เ กิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริ หารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บ ริหารและบุค ลากรของวิท ยาลัย โลจิส ติก ส์ และซัพพลายเชน มีความรู้ ความเข้ าใจใน แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. กำหนดเครื ่ อ งชี ้ ว ั ด ผลสำเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดำเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่ าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระสำคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจั ด เวที ส ร้ า งความเข้ า ใจในภารกิ จ เป้ า หมาย
และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนา ให้ก ับ บุค ลากร ให้ท ราบถึงบทบาทความรับ ผิดชอบของตนที่ จะสนับ สนุ น การ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิ งยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ทำแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนั บ สนุนการจัด ทำแผนงาน/โครงการในลัก ษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตงั้ ไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
1. ผู้บ ริหารระดับ สูง และผู้บ ริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับ เคลื่อนให้เ กิดการเปลี่ยนแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการขับเคลื่อน
แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน แล้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะต้องวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ใน
ระดับ ต่างๆ จำเป็นต้องมีก ารติด ตามและประเมิ นผล เพื่อช่วยให้ท ราบถึง ความก้ าวหน้ า ปัญ หาอุป สรรค
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. การติ ด ตามผลตามคำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี ท ี ่ ก ำหนดไว้ แ ล้ ว โดยมี ก ารกำหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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40

41

ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน จำนวน 58 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อย ของจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้
1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 9 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ คะแนน
1

328

2
3

310
295

4
5

215
155

6

148

7
8
9

121
56
32

ประเด็นจุดแข็ง
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้แรงงานและผู้ประกอบการ
วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจำที่มคี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้เป็นจำนวน
มาก
วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัตดิ ้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ
วิทยาลัยฯ มีหอ้ งปฏิบัตกิ าร และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
วิทยาลัยฯ มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน

2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

คะแนน
178
136
136
119
110

ประเด็นจุดแข็ง
บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ทำเลที่ตั้งห่างไกลจากชุมชน ไม่มรี ะบบการขนส่งสาธารณะ
แหล่งทุนด้านงานวิจัยจากต่างประเทศมีน้อย
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยไม่หลากหลายและไม่ถงึ กลุ่มเป้าหมาย
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3. น้ำหนักคะแนนของโอกาส มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ
1
2

คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ
135
ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ “ด้านโลจิสติกส์”
96

3
4

71
56

5

18

ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง” ทำให้เป็นที่สนใจของ
นักศึกษาและสถานประกอบการ
ความก้าวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอื้อตอการปฏิบัตงิ าน
สาขาอาชีพโลจิสติกส์เป็นสาขาอาชีพที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้มีคน
สนใจเรียนมากขึน้
แนวโน้นการขยายตัวธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึน้ ทำให้มผี ู้สนใจเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้น

4. น้ำหนักคะแนนของอุปสรรค มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้
ลำดับ คะแนน
1
2

223
103

3

95

4
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5

20

ประเด็นจุดแข็ง
โรคระบาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้
แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
การเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสูง
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

45

46

47

48

ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5

ดร.ฉัตรรัตน์ โหตรไวศยะ
ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล
อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
ดร.พงษ์เทพ ภูเดช

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

6

ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์

7
8
9

นางสาวชุลกี ร แม้นกลิ่มเนียม
นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา
นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หัวหน้าสำนักงาน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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