
 

 

 
 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2565
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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการจัดการที่มี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกำหนดอัตลักษณ์ คือ 

เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม 

นำวิชาการ เชี ่ยวชาญวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 

ส่วนที ่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หน่วยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

     2.1.1 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 

     2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

     2.1.3 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

     2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

2.4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจออนไลน์ 

2.5 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (ระบบทางไกล) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งการ



 

 

ข 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ตามหลักการ 7–

S Model ของ Mckinsey โดยมีแนวทาง ได้แก่  Structure (โครงสร้าง) Strategy (กลยุทธ์) System 

(ระบบ) Skill (ความชํานาญ) Staff (บุคลากร) Style (รูปแบบ) Shared Value (ค่านิยมร่วม) และสําหรับ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยมีแนวทาง ได้แก่ P-Politics 

เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง E-Economics วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ S-

Social วิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม Technology วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้อง  จากประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานของวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

สรุปปัจจัยแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา อยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง” 

 
 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติ 

การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยได้ตระหนักถึงการวางแผน การนำแผนไปสู่การ

ปฏิบัติและการตดิตามประเมินผลแผนขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล จงึได้จัดทำแผน

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 
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1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

2.พันธกิจ (Mission) 

1. ให้การศึกษา (Educate)  

2. วิจัย (Research)  

3. บริการวิชาการ (Outreach)  

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลติและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 
 

4. เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ 

 2. คุณธรรม 

 3. เครือข่าย 

 4. ความเป็นมืออาชีพ 

 5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

 

6. อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 



 

 

ง 

 

7. เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล 
 

8. ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติ เพิ่มผลิตภาพใหก้ับองค์กร และ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของวิทยาลัย สนับสนุนกระบวนการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารชนได้ทราบ 

เป้าหมายนี้มุ ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาของ

วิทยาลัยให้มีมาตรฐานในระดับอาเซียนและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ยังพัฒนาการเรียน

การสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของการ

ปฏิบัติงานจริง และพัฒนาการเรียนรู ้ของนักศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้

สามารถผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์นี้นับเป็นภารกิจสำคัญของวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง ทำให้วิทยาลัยมีหน้าที่หลักที่

จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ คือ 1) ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการ

นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 3) เปิดพื้นที่

วิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 4)ส่งเสริมและ

สนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้

เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตของ



 

 

จ 

 

วิทยาลัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

โดยมีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น และยังมุ่งเน้นการพัฒนาภาลักษณ์และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อสร้าง

การรับรู ้และการสื่อสารสู่สังคมเพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

คุณภาพบัณฑิต ของวิทยาลัย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรบัใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยดำเนินการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการให้ตรงกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้หมาย มีระบบติดตามและประเมินผลการสื่อสารภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์  

ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผน 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อกำกับและควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  โดยการ

จัดทำแผนฯ เริ่มต้นจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้วยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการประจำ

วิทยาลัย  

 ทั้งนีก้ารพัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา

การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะ

การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัย ที ่เก ี ่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เชงิรุก  

(2) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

(4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(6) แผนพัฒนาบุคลากร 

(7) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

(9) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(10) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(11) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(12) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(13) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(15) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(17) แผนการจัดการความรู้ 



 

 

ฉ 

 

โดยทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ มิติประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 

ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ตามเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / กลยุทธ์ 

โครงการเชงิ ยุทธศาสตร์  

 

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้แบ่งตามยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ ในส่วนที่ 4 และเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณในแต่ละโครงการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมี

การจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน 

/ กลยุทธ ์

โครงการเชิง 

ยุทธศาสตร์ 

1) พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติ

บัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

8 30 26 26 

2) สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 

9 17 14 14 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

7 9 8 8 

รวม 24 56 48 48 

 

ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู ่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  เพื ่อให้เก ิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม  จึงมีการกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกันขององค์กร  

2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

กิจกรรม 

3. มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ภายในองค์กร 

พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

สู่การประเมินผลงาน 

4. สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา  



 

 

ช 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผล 

นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังมีส่วนท้ายประกอบด้วยภาคผนวก เกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทบทวน / จัดทำแผนฯ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทำแผนฯ รายชื่อ

ผู ้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ  และบันทึกข้อความที่ได้รับการอนุมัติจาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน         

เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2557 โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

- วิทยาเขตนครปฐม 

- ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง 

- ศูนย์การศกึษาจังหวัดชลบุรี 

- ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

  - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

  - แขนงวิชาธุรกิจพาณชิยนาวี 

  - แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

  - แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

(ระบบการศกึษาทางไกล) 

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้แยกออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งใน

ส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อยู่ในกำกับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง เป้าหมายหลักคือมีความเป็น

อิสระความคล่องตัวสูงและมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความตอ้งการของสถานประกอบการณ์  

รวมทั้งผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตอบสนองและทันต่อ       

การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก และยังพร้อมให้บริการวิชาการและเทคนิค

วิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพ อีกทั้งเรายังสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้

เกิดการพัฒนาต่อสถานประกอบการและสังคม 
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การบริหารงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ ทั้งงานวิชาการ สหกิจศึกษา รวมถึงการ

ทำงานหลังจบการศกึษา  

ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ย้ายสำนักงาน

มาประจำที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการขยายอาคารและสถานที่ใหม่นี้ทำให้ วิทยาลัยฯ 

สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นถึง 4,000 คน  

การเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งการทำงาน ทำให้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พยายามทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศ

ให้กับบัณฑิตเพื ่อนำความรู ้ ความสามารถไปปรับใช้กับการทำงานและพร้อมที ่จะเข้าสู ่สถาน

ประกอบการอย่างสมบูรณ์ 

โดยปัจจุบันในการศกึษา 2563 วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน มีหลักสูตรบริหารธุรกิจที่

เปิดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

 - วิทยาเขตนครปฐม 

- ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง 

 - ศูนย์การศกึษาจังหวัดชลบุรี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

  - แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

  - แขนงวิชาธุรกิจพาณชิยนาวี 

  - แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

  - แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสนิค้าทางอากาศ 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

6. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ซึ่งในปีการศึกษาหน้า 2564 ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ดำเนินการ

เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี อีก 1 หลักสูตร เพื่อรองรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ  

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  

    (ระบบการศกึษาทางไกล) 
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวชิา 

จำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ปีการศึกษา  

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)    

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 1 

2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 1 1 

3. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 1 1 1 

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกจิออนไลน์ - 1 1 

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

    (ระบบการศึกษาทางไกล) 

- - 1 

ระดับบัณฑิตศึกษา     

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1 1 1 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 5 6 6 

 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จำนวนนักศึกษา 

สาขาวชิา  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

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.สาขาว ิชาการจัดการซัพพลายเชน

ธุรกิจ 

432 0 432 391 19 410 290 0 142 

   2.1 แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี 246 - 246 159 - 159 142 - 142 

   2.2 แขนงการจัดการธุรกจิค้าปลีก -  - - 19 19 - - - 

   2.3 แขนงการจัดการการขนส่ง 51 - 51 86 - 86 40 - - 

   2.4 แขนงการจัดการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ 

133 - 133 110 - 110 87 - - 

3 .สาขาว ิชาการจ ัดการโลจ ิสต ิกส์  

(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 - 2 11 - 11 - - - 
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จำนวนนักศึกษา 

สาขาวชิา  

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรบั

ธุรกิจออนไลน์ 

- - - 25 - 25 21 - - 

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 

รวมท้ังสิ้น 742 155 863 614 170 784 461 153 466 
 

1.4.3 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 

สาขาวชิา  

ปีการศึกษา

2560 

ปีการศึกษา

2561 

ปีการศึกษา

2562 

ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)  

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 162 169 181 

2. สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 269 349 371 

   2.1 แขนงวิชาการธุรกจิพาณิชยนาวี 127 148 141 

   2.2 แขนงวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 115 107 92 

   2.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบรกิาร 27 37 27 

   2.4 แขนงวิชาการจดัการขนส่ง - 57 111 

3. สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสตูรนานาชาติ) 1 3 3 

ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต)  

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 2 15 

ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) 

1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - - 

รวมท้ังสิ้น 432 523 570 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต 

ปีการศกึษา ปีการศกึษา 

2561 

ปีการศกึษา 

2562 

ปีการศกึษา 

2563 

การมีงานทำ 96.28 95.91 97.17 

เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.พ. 4,870 4,870 4,870 
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1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จำนวน 

สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ผลงาน นำไปใช ้ ผลงาน นำไปใช ้ ผลงาน นำไปใช ้

ผลงานวิจัย 60 50 49 47 38 27 

รวมท้ังสิ้น 60 50 49 47 38 27 
 

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวชิา 

จำนวนโครงการบริการวชิาการ 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ  

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

โครงการบรกิารวชิาการ 5 8 8 

รวมท้ังสิ้น 5 8 8 
 

1.4.7 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวชิา 

จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา  

2561 

ปีการศึกษา  

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 5 5 

รวมท้ังสิ้น 5 5 5 

 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ต่ำกว่า 

ป ตรี 

ตร ี โท เอก รวม ต่ำกว่า 

ป ตรี 

ตร ี โท เอก รวม ต่ำกว่า 

ป ตรี 

ตร ี โท เอก รวม 

ประเภทพนักงาน

ง บ ป ร ะ ม า ณ

แผ่นดิน 

- - 5 - 5 - - 4 - 4 - - 4 - 4 

ประเภทพนักงาน

งบประมาณรายได้ 

2 19 4 - 25 2 19 6 - 27 3 22 5 - 27 

รวมทั้งสิ้น 2 19 9 - 30 2  10 - 31 3 22 9 - 34 
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สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม อ. ผศ. ศ. รวม 

ประเภทพน ักงานงบประมาณ

แผ่นดิน 

- 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 

ประเภทพน ักงานงบประมาณ

รายได้ 

53 4 - 57 49 3 - 51 50 5 - 55 

รวมทั้งสิ้น 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 

 
 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์ปจัจัยเชิงยุทธศาสตร์  

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ 
 

ผู้บริหารช้ีแจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

 ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบตัิการ 

 ประจำปีงบประมาณ 2565 

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 2565  

ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลยัฯ 

 

นำเสนอแผนปฏิบตัิการดา้นตา่ง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลยัฯ 

 

นำแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัต ิ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

และแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
ม.ิย. 2564 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ก.ค. 2564 

ส.ค. 2564 

ก.ย 2564 
 

ก.ย. 2564 
 

ก.ย. 2564 

นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯและแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 2565 

 เพื่อขอนมุัตติ่ออธิการบดมีหาวิทยาลัย 

 

ต.ค. 2564 

ต.ค.2564 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหเ์ชิงยทุธศาสตร ์วิทยาลัยโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

- Structure (โครงสรา้ง) มโีครงสร้างการทำงาน หรือโครงสรา้งการจัดองค์กรใน

ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

- Strategy (กลยุทธ)์ มกีารกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

- System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

- Skill (ความชำนาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรอืชำนาญมากน้อยเพียงใด มี

ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

- Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอ

หรอืไม่ 

- Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

- Shared Value (ค่านยิมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรอืไม่ อะไรบ้างที่

ทำให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (Threats) ของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

- P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย

ทางการเมอืงที่มผีลกระทบกับวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

- E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 

วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

- S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
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- T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

1 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรยีนตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 

S 

2 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน 

S 

3 วิทยาลัยฯ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับ

นักศึกษาได้เป็นจำนวนมาก 

S 

4 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน  

S 

5 วิทยาลัยฯ มีความร่วมมอืทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

S 

6 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

S 

7 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เนนผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์อย่าง

มอือาชีพ 

S 

8 วิทยาลัยฯ มีห้องปฏิบัติการ และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและ

ทันสมัย 

S 

9 วิทยาลัยฯ มศีูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมีอืแรงงาน S 

 

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

ประเด็น ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

10 บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  W 

11 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน W 

12 ทำเลที่ตัง้ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีระบบการขนส่งสาธารณะ W 

13 แหล่งทุนด้านงานวิจัยจากต่างประเทศมีน้อย W 
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ประเด็น ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

14 ช ่องทางการประชาส ัมพ ันธ ์ของว ิทยาล ัยไม ่หลากหลายและไม ่ถ ึง

กลุ่มเป้าหมาย 

W 

 

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

ประเด็น ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

15 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

O 

16 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

“ด้านโลจิสติกส์” ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและ

สินค้าคงคลัง” ทำให้เป็นที่สนใจของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

O 

17 ความก้าวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเอือ้ตอการปฏิบัติงาน  O 

18 สาขาอาชีพโลจิสติกส์เป็นสาขาอาชีพที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ทำให้มคีนสนใจเรียนมากขึ้น 

O 

19 แนวโน้นการขยายตัวธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึน้ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษา

เพิ่มมากขึ้น 

O 

 

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

ประเด็น ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ SWOT 

20 โรคระบาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศกึษาต่อ T 

21 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั ้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ

แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ 

T 

22 การแข่งขันทางการศกึษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศกึษาและอาชีวะศึกษา

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

T 

23 แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการ

เกิดลดลงอัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

T 

24 การเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตและค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการสูง T 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

จากการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยนำปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยมาวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยวิทยาลัยให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ซึ่งผลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง” ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นจุดแข็ง วิทยาลัยฯ มีมีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู ้ที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ มีการจัดปรับเปลี่ยน

หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เนนผ

ลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพ มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน โดยให้ผู ้ประกอบการหรือส่วนที่เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบกับวิทยาลัยฯ มีบุคลากรประจำที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลายช่วยในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาใน

ด้านต่างๆ 
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ประเด็นจุดอ่อน ทำเลที่ตัง้ห่างไกลจากชุมชน ส่งผลใหร้ะบบการขนส่งสาธารณะยังไม่สะดวกใน

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 ทำให้มคีนสนใจเรียนมาก

ขึน้ แนวโน้นการขยายตัวธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจเข้าศกึษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้

ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตด้านโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และนโยบาย

ภาครัฐในการสนับสนุนเงินกู้ยืมการศึกษา ทำให้ผู้ที่มีฐานะยากจน ได้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี  

ประเด็นอุปสรรค ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยมีการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการ

บริหารจัดการของวิทยาลัยฯ และการแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและ

อาชีวะศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้วิทยาลัยมีการปรับหลักสูตรที่ตอบสนอง

ของผู้เรยีนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน (ระบบการศึกษาทางไกล) และยังมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการรับนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 

social media ช่องทางต่างๆ การทำความร่วมมอืด้านวิชาการกับสถานศกึษา  
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2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 
ภาพท่ี 2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
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พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู ้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ใหเ้กิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน

ศ ิ ล ป ะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม 

ของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม  

เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำ

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที ่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จใน

อนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั ่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที ่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัยและการดำเนินชีว ิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ ่งประเด็นคุณค่าที่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิก

ทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ

เป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความ

รักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคน

ประจักษ์ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู ้คู ่คุณธรรม” ไปตลอด

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 
 

นโยบายในการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่

ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 
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6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการ

วิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมใหม้ีการจัดแหล่งเรยีนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสบืสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ

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 เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดง

ได้ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 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. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที ่4 



 

 

20 

 

 
 

ภาพท่ี 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 สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (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 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 

เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมทั้งส้ิน 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 สาระสำคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

 

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

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู ้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรูใ้นการประกอบอาชีพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนา

สถานประกอบการและสังคม 

 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือข่าย 

4. ความเป็นมืออาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
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3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล 

 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569  

 

 

 

ยุท
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ภาพท่ี 5 แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัย
ให ้ เป ็น เอตท ัคคะและผลิ ต
บัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

บ ัณฑิตม ีค ุณภาพตามอ ัตล ักษณ ์ของ
วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
เป็นที่ยอมรับของผู ้ใช้บัณฑิตและสังคม 
รวมท ั ้ งได ้ งานตรงความต ้องการของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาต ิ เพ ื ่อค ุณภาพช ีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  3 ส ร ้ า ง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ
ข ย า ย ก า ร ย ก ย ่ อ ง ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะบ ัณฑิตท ี ่พึ ง
ประสงค์ ม ีท ักษะที ่จำเป ็นในร ูปแบบ
วิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง 
และเป ็นท ี ่ยอมร ับในระดับชาต ิหรื อ
นานาชาติ 

วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  
และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 

เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย 

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

วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ และระดมทุน เพื ่อใช้ในการ
ปฏิบัติตามภารกิจ 

ว ิทยาล ัยม ีกระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้ 

ว ิทยาล ั ยม ีกระบวนการบร ิการ
วิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 

วิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ
และต่างประเทศ    

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยตน้แบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 



ค่าเป้าหมาย

ปี 2565 ภาคปกติ ภาคพิเศษ

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 
(SSRU 4.0)1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์        2,291,900.00      17,729,380.00

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 630

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

                      -   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
 หัวหน้าสาขาวิชา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ี
สอดคล้องกับรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ

           50,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนา

ให้มีทักษะหรือความสามารถเพ่ิมข้ึน (1)

ร้อยละ 20.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ
ทักษะอ่ืนๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนา

นักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (Talent)  (A)1
           30,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ 
ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

           50,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / หัวหน้าสาขาวิชา

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์

คน 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึน
ไป

ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับ
ศตวรรษ 21

           30,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 1 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์            50,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
(ระบบการศึกษาทางไกล)

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                       -                         -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง 
และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี
ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้งานตรงความต้องการของ
ประเทศ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการ
สร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี 21 ให้กับนักศึกษา  

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม
สร้างผลงาน ให้เกิดทักษะและความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์ท่ีศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา            30,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
งบประมาณ (บาท)
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2565 ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

งบประมาณ (บาท)

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (2) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2            50,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
วิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ            30,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ หลักสูตร 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft 
Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ                      -                         -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องความ
เช่ียวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical 
thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้
มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

                     -                         -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1 1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

           30,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  / 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree (3) หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 
(Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถ
บริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) 

(A)3
           30,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ใน
การพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคล
ท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและ
บุคคลท่ัวไป

                      -                         -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ

หลักสูตร 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือเครือข่ายเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย                       -                         -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน

หรือสถานประกอบการ (4)

    (1) นักศึกษา 30

    (2) อาจารย์ 2

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมือ
อาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4            30,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรท่ีได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ือ
อนาคต (Reskill, Upskill)

คน
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2565 ภาคปกติ ภาคพิเศษ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

งบประมาณ (บาท)

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (5) ร้อยละ 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ  (A)5            50,000.00                       -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

           20,000.00                       -   หัวหน้าส านักงาน

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

                      -                         -   หัวหน้าส านักงาน

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หัวหน้าส านักงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(6) ร้อยละ 90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)6                       -                         -   หัวหน้าส านักงาน

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนและภารกิจอ่ืนๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวย
ความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

                      -          1,040,000.00 หัวหน้าส านักงาน

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน                       -                         -   หัวหน้าส านักงาน

1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการน าโปรแกรม
ซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง

                      -                         -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (7)
ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7
                          -                 250,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 100.00

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 2 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

                          -                   50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 3 2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร                           -                   50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม                           -                   50,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้

คน 150 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้                           -                             -   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก                           -                             -   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
รายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ                           -                   50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25,000

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 
และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (8) บาท/คน 25,000 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)8                           -                             -   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ / ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (9) ล้านบาท 0.2 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)9 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพท้ังระบบ

                          -                 100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00
2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก และ
ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย
 นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
งบประมาณ (บาท)

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

              100,000.00

                          -                   50,000.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ /

ประธานหลักสูตรปริญญาโท /
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

                          -                             -   

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

                          -   
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (10)

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ หัวหน้าส านักงาน
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย                         -               200,000.00  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง

คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

3.3 ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี

ร้อยละ 85.00

3.3.2 จ ำนวนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เร่ือง 2

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ำศึกษำต่อหรือมี

กำรแลกเปล่ียนในสำขำวิชำ

3.4.1 จ ำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติหรือนักศึกษำแลกเปล่ียน คน 55 3.4.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำชำวต่ำงชำติ โครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำนำนำชำติ                         -                 50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติท่ีปฏิบัติงำนหรือมีกำร

แลกเปล่ียนในสำขำวิชำ

3.5.1 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติหรืออำจำรย์แลกเปล่ียน/วิทยำกร/บรรยำยพิเศษ คน 2 3.5.1.1 จัดจ้ำงหรือแลกเปล่ียนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ โครงกำรจัดจ้ำงหรือแลกเปล่ียนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ                         -                 50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ                         -                 50,000.00  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
 / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/รอง

คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ /

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80.00 3.6.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน                         -                 50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

3.7  วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (11) ร้อยละ 80.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ (A)11                         -               100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย /หัวหน้าสาขาวิชาโลจิ
สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

                        -               600,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งบประมาณ (บาท)

                        -   

3.6 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)103.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
วิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

ร้อยละ 80.00

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

3.1 วิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

                        -   
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 93.25 93.50 93.75 94.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 

(SSRU 4.0)1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10 96.15 96.20 96.25 96.30 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 93.00 93.50 94.00 94.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 630 630 630 630 630

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
 หัวหน้าสาขาวิชา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 40.00 45.00 50.00 55.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ี
สอดคล้องกับรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนาให้

มีทักษะหรือความสามารถเพ่ิมข้ึน (1)

ร้อยละ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ
ทักษะอ่ืนๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนา

นักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (Talent)  (A)1
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ของนักศึกษาของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 5 5 5 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ 
ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ
ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงาน
วิชาการของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / หัวหน้าสาขาวิชา

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5 5 5 5 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ
ส่ิงประดิษฐ์

คน 5 5 5 5 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึน
ไป

ร้อยละ 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส าหรับ
ศตวรรษ 21

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 1 1 2 2 3 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นสามารถจัดการเรียนการ
สอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
(ระบบการศึกษาทางไกล)

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่อ
อาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย มี
ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมท้ังได้งานตรงความต้องการของ
ประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพในการ
สร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี
 21 ให้กับนักศึกษา  

คณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

1.2 วิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
รูปแบบวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง 
และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม
สร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ
และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา

ส่วนท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (2) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา
เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
วิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft 
Skills และ Critical thinking สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องความ
เช่ียวชาญเฉพาะ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical 
thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้
มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.5.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  / 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร Non-Degree (3) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.6.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree)
 ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถบริการวิชาการ
จัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 7 10 13 15 18 1.4.7.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ใน
การพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคล
ท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและ
บุคคลท่ัวไป

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือเครือข่ายเพ่ือจัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการ (4)

    (1) นักศึกษา 30 30 30 30 30

    (2) อาจารย์ 2 2 2 2 2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
หัวหน้าสาขาวิชา

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรท่ีได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ือ
อนาคต (Reskill, Upskill)

คน 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ
อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมือ
อาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)4
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (5) ร้อยละ 35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ  (A)5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 1 1 1 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

หัวหน้าส านักงาน

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

หัวหน้าส านักงาน

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หัวหน้าส านักงาน

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(6) ร้อยละ 90.00 90.00 100 100 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ
องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)6 หัวหน้าส านักงาน

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 90.00 100 100 100 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนและภารกิจอ่ืนๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวย
ความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

หัวหน้าส านักงาน

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน หัวหน้าส านักงาน

1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือน
จริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน 1 1 1 11 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

หรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการน า

โปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ
ได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (7)
ร้อยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)7
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 2 2 2 2 2 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 3 3 4 4 5 2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2 3 4 5 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้

คน 150 150 150 150 150 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
รายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 4 4 4 5 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 
และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (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 / ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (9) ล้านบาท 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)9 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพท้ังระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00
2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1 1 1 1 1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ/หัวหน้าสาขาวิชา

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถ่ินให้มีความ
เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย
 นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก และ
ปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ /

ประธานหลักสูตรปริญญาโท /
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ภาคปกติ ภาคพิเศษ

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (10)

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ หัวหน้าส านักงาน
(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย                          -                200,000.00  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ /
3.3 ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

3.3.2 จ ำนวนกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เร่ือง 2 2 2 2 2

3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้ำศึกษำต่อหรือมี

กำรแลกเปล่ียนในสำขำวิชำ

3.4.1 จ ำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติหรือนักศึกษำแลกเปล่ียน คน 55 55 55 55 55 3.4.1.1 สนับสนุนกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำชำวต่ำงชำติ โครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำนำนำชำติ                          -                 50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 อำจำรย์ชำวต่ำงชำติท่ีปฏิบัติงำนหรือมีกำร

แลกเปล่ียนในสำขำวิชำ

3.5.1 จ ำนวนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติหรืออำจำรย์แลกเปล่ียน/วิทยำกร/บรรยำยพิเศษ คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจ้ำงหรือแลกเปล่ียนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ โครงกำรจัดจ้ำงหรือแลกเปล่ียนอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ                          -                 50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ                          -                 50,000.00  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ / รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ /3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน                          -                100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา / รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการ

3.7  วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

3.7.1 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (11) ร้อยละ 80.00 80.00 90.00 90.00 100.00 3.7.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับวิทยาลัยและเครือข่าย

โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยต่ำงประเทศ (A)11                          -                100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย /หัวหน้า
สาขาวิชาโลจิสติกส์ (หลักสูตร

นานาชาติ)

3.6 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

                         -   

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                          -                600,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

90.00 95.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
วิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)10                          -   3.1 วิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ร้อยละ 80.00 85.00 90.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดูแล
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ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

ในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความรู ้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่

การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. กำหนดเครื ่องชี ้ว ัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 

พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร ้างความเข ้าใจร ่วมก ันเก ี่ ยวก ับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร ์และ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 



 

 

35 

 

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. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ

ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู ้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานใหม้ีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 

และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน แล้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จะต้องวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ใน

ระดับต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มี

ประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยการจัดทำรายงานผลการ

ดำเนนิงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที ่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
 

  



 

 

38 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งที่เป็น

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในทุกประเด็น โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน จำนวน 58 ท่าน เป็นผู้ประเมนิผลการประเมินเป็นน้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อย ของจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 

1. น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 9 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 328 วทิยาลัยฯ มหีลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนตรงกับ

ความตอ้งการของผูใ้ชแ้รงงานและผู้ประกอบการ 

2 310 วทิยาลัยฯ มบุีคลากรประจำที่มคีุณวุฒแิละประสบการณ์ตรงในด้านโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

3 295 วทิยาลัยฯ มีสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่สามารถรองรับนักศกึษาได้เป็นจำนวน

มาก 

4 215 วทิยาลัยฯ มีเครอืข่ายความร่วมมือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

5 155 วทิยาลัยฯ มีความร่วมมือทางวิชาการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

6 148 วทิยาลัยฯ มีกระบวนการพัฒนานักศกึษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 121 วทิยาลัยฯ มีหลักสูตรท่ีเนนผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัตดิ้านโลจสิตกิส์อย่างมืออาชีพ 

8 56 วทิยาลัยฯ มีหอ้งปฏบัิตกิาร และสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย 

9 32 วทิยาลัยฯ มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 

 

2. น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 178 บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  

2 136 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 

3 136 ทำเลท่ีต้ังห่างไกลจากชุมชน ไมม่รีะบบการขนส่งสาธารณะ 

4 119 แหล่งทุนดา้นงานวจิัยจากต่างประเทศมีน้อย 

5 110 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยไม่หลากหลายและไมถ่งึกลุ่มเป้าหมาย 
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3. น้ำหนักคะแนนของโอกาส มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 135 ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตด้านโลจิสตกิส์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

2 96 ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ “ดา้นโลจิสตกิส์” 

ในสาขาการบริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง” ทำให้เป็นท่ีสนใจของ

นักศกึษาและสถานประกอบการ 

3 71 ความก้าวหนาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทําใหเอื้อตอการปฏบัิตงิาน  

4 56 สาขาอาชพีโลจิสตกิส์เป็นสาขาอาชีพท่ีบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้มีคน

สนใจเรียนมากขึน้ 

5 18 แนวโนน้การขยายตัวธุรกิจด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึน้ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

 

4. น้ำหนักคะแนนของอุปสรรค มีคะแนนจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับแรก ตามตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

1 223 โรคระบาดส่งผลต่อการตัดสนิใจเขา้ศกึษาต่อ 

2 103 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีารแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 

ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวทิยาลัยฯ 

3 95 การแข่งขันทางการศกึษาดา้นโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชวีะศกึษาท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

4 42 แนวโนม้จำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลงอัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

5 20 การเข้าถึงระบบอนิเทอเน็ตและค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการสูง 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 ดร.ฉัตรรัตน์  โหตรไวศยะ คณบดี 

2 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 อาจารย์ศศวิิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6 ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

7 นางสาวชุลกีร  แม้นกลิ่มเนยีม หัวหนา้สำนักงาน 

8 นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

9 นางสาวกรรณกิาร์  ศรพีนมวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 




