แผนยุทธศาสตรพัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

2

คณะวิทยาการจัดการ
ปรัชญา
“ความรูคูคุณธรรมสรางสรรคสังคม”
วิสัยทัศน
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางเขมแข็ง และตอบสนองความตองการของทองถิ่น
พันธกิจ
คณะวิทยาการจัดการมีหนาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพดานวิชาชีพธุรกิจชั้นสูงและมีคุณภาพ
2. สรางเสริมศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพธุรกิจแกทองถิ่น
3. ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและทองถิ่น
4. พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการทําวิจยั และพัฒนาองคความรูส ูทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เสริมสรางความเขมแขงใหกบั ชุมชน
5. การใหบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่น
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เปาประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ มีความรู ความสามารถและคุณธรรมในการทํางาน
มีระบบบริหารจัดการ มีคุณภาพสามารถสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
มีงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนในทองถิ่น
บุคลากรของคณะฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
ประชาชนในทองถิ่นไดรับบริการทางวิชาการอยางเหมาะสมและทัว่ ถึง

กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
1.1 จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะกระบวนการคิด
1.2 นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
1.3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาใหสอดคลองกับ ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
1.4 สนับสนุนการผลิตตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการสอน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2.1 จัดกระบวนการจัดสรรงบประมาณคณะฯ
2.2 พัฒนาระบบการเงินบัญชีและพัสดุ
2.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประเมินผละและรายงานผล
2.4 แผนการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน
2.5 พัฒนาระบบเครือขาย Internet ของคณะ
3. สงเสริมการทําวิจยั และพัฒนาองคความรูส ูทองถิ่น
3.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาหนวยงานของคณะฯ ใหมีคณ
ุ ภาพและนําไปใชประโยชนไดr
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3.3 รวมมือทองถิ่นในการวิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแขงใหกับชุมชน
4.1 จัดใหมีกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรโลงศิลปวัฒนธรรมและภูปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยตามแนวนโยบาย 3 D ของมหาวิทยาลัยฯ
5. สงเสริม/สนับสนุนใหคณะฯเปนแหลงเรียนรู
5.1 สงเสริมพัฒนาความรู
5.2 สงเสริมใหมีการจัดโครงการจัดการศึกษา อบรมในหลักสูตรตางๆเพื่อพัฒนาทองถิ่น
5.3 พัฒนาระบบกลไกการใหบริการวิชาการที่สรางคุณคา
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ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีพื้นที่ 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 83 หมู 11 ถนนสระบุรี – หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ และ จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัยครูจึงไดรับการยกฐานะเปน
สถานสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปพุทธศักราช 2538พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดลงพระปรมาภิไธยประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เปนตนมา
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร ใหกับนักศึกษาทั้งภาค
ปกติและนักศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาโท
ในปการศึกษา 2519 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ หรือ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ ไดเปดรับนักศึกษารุนแรก ในขณะนั้นยังไมไดจัดตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เปนคณะที่หาที่กอตั้งขึ้นในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ เมื่อ พ.ศ.2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดใหวิทยาลัยครู ขยายฐานทางวิชาการใหสามารถเปดสอนสาขาการอื่นไดคณะวิชาวิทยาการจัดการจึงกําเนิดขึ้นโดยยาย
อาจารยผูสอนจากภาควิชาสังคมศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 คน มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ
ป พ.ศ. 2527 ไดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการให คณะวิชาวิทยาการจัดการ เปนสวน
ราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณอยางเปนทางการ มีหัวหนาคณะวิชาเปนผูบริหารเชนเดียวกับคณะอื่นๆ และทําหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลป
ศาสตร เปดสอนระดับอนุปริญญาวิชาเอกการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 หองเรียนหลังจากนั้นคณะวิชาวิทยาการจัดการ ไดพัฒนาการเรียนการสอน
สามารถเปดสอน ในสาขาตางๆ เพิ่มขึ้นในแตละป ดังนี้
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พ.ศ. 2527
เปดสอนวิชาเอกการจัดการสํานักงาน ระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2529
เปดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปหลังอนุปริญญา
พ.ศ. 2530
เปดสอนวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอกวารสารและ การประชาสัมพันธ ระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2533
เปดสอนวิชาเอกเศรษฐศาสตรสหกรณ ระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2536
เปดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และ วิชาเอกอุตสาหกรรมทองเที่ยว
พ.ศ. 2537
เปดสอนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
พ.ศ. 2548
เปดสอนระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A.)
สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งแรกตั้งอยูที่อาคาร 3 อยูรวมกับสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอมาวิทยาลัยมีไดสราง
อาคารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพเอนกประสงคขึ้นจึงใหยายสํานักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ ไปอยูที่อาคารเอนกประสงคในป พ.ศ. 2536 จนกระทั่งในป
พ.ศ. 2536 จึงไดยายสํานักงาน คณะวิชาวิทยาการจัดการ มาอยูที่อาคาร 2 จนถึงปจจุบัน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผล
บังคับใชทําให วิทยาลัยครู เปลี่ยนเปน “ สถาบันราชภัฏ ” และ อธิการบดี เปน “ อธิการบดี ” , หัวหนาคณะ เปน “ คณบดี ” และ คณะวิชา
วิทยาการจัดการ เปน “ คณะวิทยาการจัดการ ” คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารยทั้งสิ้น 57 คน เปนอาจารยประจํา 22 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 11 คน อาจารยประจําพิเศษ 22 คน พนักงานราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 คน ลูกจางชั่วคราว 5
คน เปดหลักสูตรนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.
ไดเปดสอน ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ประกอบดวย 6 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. สาขาวิชาบัญชี
3. สาขาวิชานิเทศศาสตร
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
6. สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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พันธกิจเฉพาะดาน
1. ดานการบริหารและการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการจะเนนการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยใหอาจารย และบุคลากร ทุกระดับในโปรแกรม มีสวนรวมเสนอความ
คิดเห็นในการบริหารและการจัดการทางธุรกิจ ปรับปรุงรูปแบบและ วิธีการใหเหมาะสมจัดใหมีการประเมินบุคลากรในโปรแกรมเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดมีการ
ปรับปรุง และ พัฒนาตนเอง อยูอยางสม่ําเสมอ
2. ดานการผลิตและการพัฒนาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ จะผลิตบัณฑิตในสาขาที่รับผิดชอบอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้ง ดานคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษา
ในหลายรูปแบบในทุกระดับทั้งระยะสั้นและระยะยาวจัดใหมีการพัฒนาองคความรูทางดานบริหารจัดการใหมๆโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
ของสถาบันในการนําความรู ไปประยุกตใชในการศึกษาวิจัยอื่น ๆ เพื่อพัฒนาใหเหมาะสมกับทองถิ่น รวมถึงการจัดใหคณะ เปนศูนยกลาง การบริการการ
เรียนรูและใหการศึกษาอบรมทางดานการจัดการและธุรกิจ
3. ดานการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ จะชวยใหชุมชนในทองถิ่น สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนโดยเขาไปเรียนรูปญหาและใหคําแนะนําโดยนําความรู
ทางดานการบริหารจัดการไปใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนาความเปนอยูทั้งใน ระยะสั้น และระยะยาว
4. ดานศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดใหนักศึกษามีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ ใหเห็นคุณคา มีความ
ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองโดยผานกระบวนการการศึกษาการเรียนรูอยางเปนระบบ และ คณะฯ จะนําเอาวัฒนธรรมอันดีงามมาสืบสาน ให
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาใชและปฏิบัติในสถานศึกษาตามลักษณะในโอกาสอันควร ศึกษา คนหาคําอธิบายที่ถูกตองใหคนในทองถิ่นเห็น คุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษ
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5. ดานการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดใหมีกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ใหนักศึกษาไดเห็นความสําคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยนําความรู
ทางดานการบริหารจัดการ ไปปรับใชในการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม
6. ดานการสรางองคความรูของชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ จะจัดใหมีการใชกระบวนการวิจัยและการประยุกตใชความรูทางดานการบริหารจัดการเพื่อสรางองคความรูใหมใหกับ
ทองถิ่น โดยใหคณะฯ เปนผูนําทางดานการบริหารจัดการในทองถิ่น ศึกษาพัฒนาความรูทางดานการบริหารจัดการที่จําเปนตอการดํารงชีพ และวิถีชีวิตของ
คนในทองถิ่น ทําใหวิถีชีวิตของคนภาคเหนือตอนลางในอดีตและปจจุบัน เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วัตถุประสงคคณะวิทยาการจัดการ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในหลักวิชาการ คิดอยางมีเหตุผล แสดงความคิดอยางเปนระบบชัดเจน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตระหนักในองคความรูและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความสนใจ ใฝหาความรู และติดตามหาความกาวหนาในวิชาการ รูจักการประยุกตใชความรู ในการ
แกปญหาและพัฒนาทองถิ่นและสังคม
2. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการ สามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ หลายระดับทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
3. เพื่อใหคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา สามารถบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการ สามารถเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการใหมีมาตรฐานวิชาการ ไปสู
ความเปนสากล
5. เพื่อใหคณะวิทยาการจัดการ เปนแหลงประดิษฐ คิดคน ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม สามารถพัฒนาองคความรูใหม และนําไปประยุกตใชใน การสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นและสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหมีความสามารถในการทํางานและมีความเปนผูนําของสังคมทั้งดาน
วิชาการ มีทักษะ คุณธรรม และคุณภาพ ตามความตองการของทองถิ่นและสังคม
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7. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ใหมีมาตรฐาน สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใหมีคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสมตามความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
1

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

คณะวิทยาการจัดการ มุงดําเนินงานตามนโยบายหลักในการพัฒนา โดยเนนการผลิตบัณฑิต ใหมีลักษณะที่พึงประสงคของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
1. มีความรูความเขาใจในหลักการและโครงสรางของทฤษฎี
2. คิดอยางมีเหตุผลและแสดงความคิดอยางเปนระบบชัดเจนรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. ตระหนักในคุณคาของวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี
4. มีความสนใจใฝหาความรู ติดตามความกาวหนาในวิชาการสาขาตางๆ มีความสามารถในการประยุกต
5. ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นและสังคมจิตสํานึกในคุณคาแหงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของทองถิ่น อนุรักษสิ่งแวดลอม
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว และสังคมประเทศชาติ
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวยดังนี้
1. นางปาณิสรา
คงปญญา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ผศ.นงลักษณ
เรืองวิทยาภรณ
รองคณบดีฝายบริหาร
3. ผศ.ดร.สุรพงษ
จรัสโรจนสกุล
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและชุมชน
4. นางกนกพร
สัญพึ่ง
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
5. นางอรทัย
ศรีวิพัฒน
รองคณบดีฝายวิชาการ
6. ดร.ณัฐแกว
ของรอด
รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา
7. นายเกรียงไกร
เจริญพานิช
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
8. ประธานสาขาวิชาทุกสาขา
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โครงสรางการบริหารของคณะวิทยาการจัดการ
หนวยประกันคุณภาพการศึกษา

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

สํานักงานคณบดี

งานธุรการ

หนวยสารบรรณ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร

งานพัสดุและการเงิน

หนวยการเงินและ
บัญชี

หนวยการเจาหนาที่
หนวยพัสดุ
หนวยอาคารสถานที่
หนวยประชาสัมพันธ
หนวยติดตามและ
ประเมินผล

งานบริการวิชาการ
หนวยโครงการ
บัณฑิต
หนวยเทคโนโลยี
การเรียนการสอน
หนวย
หองปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน
หนวยแผนและงบประมาณ

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
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นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
1. นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาชั้น
ป
1
2
3
4
รวม

จํานวนนักศึกษา
542
315
255
378
1,490

2. นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ( กศ.ปช.) หลักสูตร ปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ทั้งหมด 3 ศูนยการศึกษา ดังนี้
1. ศูนยการศึกษาเพชรบูรณ
2. ศูนยการศึกษาบึงสามพัน
3. ศูนยการศึกษาตะพานหิน
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ตารางขอมูลนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 3 ศูนยการศึกษา
ศูนยการศึกษา
เพชรบูรณ
ตะพานหิน
บึงสามพัน
รวม

จํานวนนักศึกษา
392
151
67
610

3. นักศึกษาระดับปริญญาโท
นักศึกษา
ภาคปกติ
ภาค กศ.ปช.
รวม

จํานวนนักศึกษา
2
29
31

14

การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน อุปสรรคและโอกาส ของคณะวิทยาการจัดการ
ดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
1. คณาจารยในคณะวิทยาการจัดการมีความเขาใจในหลักสูตรและเนือ้ หาวิชาปฏิบตั ิงานสอนมาเกิน 15 ป
2. บัณฑิตมีความขยันอดทนไมเลือกงาน
3. บัณฑิตเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
จุดออน
1. คณาจารยมภี าระงานมากนอกเหนือจากงานสอน
2. ขาดแผนงานการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยไดเปดโอกาสในการปรับปรุงหลักสูตรไดตามความเหมาะสม
2. บัณฑิตเปนที่ตองการของหนวยงานราชการ เอกชนสถาบันการเงินและในชุมชน ทองถิ่น
อุปสรรค
1. บัณฑิตที่จบไดรับคาตอบแทนต่ํากวาวุฒิการศึกษา
2. นักศึกษาที่เขามาเรียนมีเกรดเฉลี่ยต่ํา
แนวทางการแกไข
1. ควรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
2. ควรจัดนัดพบแรงงานขึน้ เพื่อจะทําใหบัณฑิตที่จบไดทํางานมากขึน้
3. กําหนดเกณฑการพิจารณาผูเรียนตามความตองการของทองถิ่น

15

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
1. มีการนําแผนงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของระบบการเรียนการสอน
2. อาจารยมีความรูความเขาใจในงานวิจยั
จุดออน
1. มีหนวยงานสํานักวิจยั และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณสนับสนุน
2. แหลงเงินทุนสนับสนุนมีมากเชน สกว. จังหวัด
3. อาศัยศักยภาพของการเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นสามารถจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยใหกับชุมชนทองถิ่นได
โอกาส
1. คณาจารยสว นใหญยังไมคอยทํางานวิจยั
2. ขาดการติดตาม ประเมินผลการทําวิจัยของบุคลากรและอาจารย
3. ภาระงานสอนของคณาจารยมีมาก
4. คณาจารยสว นใหญยังขาดความรูในการเขียนบทความทางวิชาการ
อุปสรรค
1. การกําหนดภาระงานวิจยั สําหรับอาจารยไมสอดคลอง
2. งบประมาณสนับสนุนและสงเสริมการทําวิจยั มีนอย
3. ไมมีการสรางเครือขายความรวมมือกับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
แนวทางการแกไข
1. กําหนดเปนนโยบายระดับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนการหาแหลงเงินทุนการวิจัยอยางจริงจัง
2. จัดใหคณาจารยในคณะฯมีความรูในการเขียนบทความและหัวขอพัฒนาโจทยวิจยั
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ดานการบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. มีนโยบายแผนงานในการบริการวิชาการชัดเจน
2. คณาจารยในคณะฯมีศักยภาพในการใหบริการ
จุดออน
1. คณะฯขาดการประเมินผล รนโยบาย แผนงานและวิเคราะห ความตองการของทองถิ่นชุมชน
2. คณะฯขาดการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานในการใหบริการแกประชาชน
โอกาส
- มหาวิทยาลัยฯเปนศูนยกลางทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
อุปสรรค
- ทองถิ่นและชุมชนยังขาดความเขาใจ / ไมทราบวิชาการหลักของการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
แนวทางการแกไข
1. ใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหแกประชาชน
2. สรางความรวมมือกับเครือขายและชุมชนใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและ โครงการมากยิ่งขึ้น
3. การดําเนินงานใหบริการมีการจัดทําการประเมิน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. คณะฯมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติใหกบั นักศึกษา
2. มีสโมสรนักศึกษาเปนผูประสานงานการจัดกิจกรรม
จุดออน
1. คณะฯขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา
2. ขาดการเผยแพร
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โอกาส
1. มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ทองถิ่นและสังคม
สามารถทําไดงายเนื่องจากจังหวัด
เพชรบูรณเปนชุมชนที่มีแหลงวัฒนธรรมมากและมีความเขมแข็งของวัฒนธรรม
อุปสรรค
- ขาดการนําเสนอนโยบายและแผนงานใหแกทองถิ่น
แนวทางการแกไข
1. จัดหางบประมาณสนับสนุน การทํากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมแกนักศึกษา
2. ทําการประเมินโครงการเพื่อทราบการใชจายในการทํากิจกรรม
ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
จุดแข็ง
1. คณะฯมีนโยบายการบริหารโดยจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการที่เปนลายลักษณอักษร
2. คณะฯมีการสงเสริมใหบุคลากรในคณะฯศึกษาตอ
จุดออน
1. ขาดการประเมินนโยบายและแผนงานและแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ
2. คณาจารยมกี ารเขารวมประชุมวิชาการนอย
3. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมีนอย
โอกาส
- มีระบบสื่อสาร Internet ที่สามารถปรับปรุงและเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและในปริมาณที่ไมจาํ กัด
อุปสรรค
1. ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯปรับเปลี่ยนบอย
2. ขาดการเชื่อมโยงกันระหวางองคกรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการใหขอมูล
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แนวทางการแกไข
1. ทําการประเมิน นโยบายและแผนการแจงใหบุคลากรทีเ่ กี่ยวของทราบและนํานโยบายและแผนมาปรับปรุงการบริหาร
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. จัดกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรของสาขาวิชาและบุคลากรของคณะฯใหมากขึ้น
เพื่อใหบุคลากรเกิดความตระหนักถึงการนําผลการประเมินปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. คณาจารยมคี วามรูความสามารถตรงตามสาขาที่เปดสอน
2. หลักสูตรผานการรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา
3. คณะฯมีการเปดสอนหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
จุดออน
1. อาจารยประจําหลักสูตรยังไมเพียงพอกับหลักสูตรที่เปด
2. อาจารยมีภาระงานสอนมาก
โอกาส
- มหาวิทยาลัยฯเปนศูนยบริการวิชาการระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในทองถิ่น
อุปสรรค
- ขาดการอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกอยางเต็มศักยภาพเพราะมหาวิทยาลัยฯไดออก
คาใชจายใหเปนบางสวน
แนวทางการแกไข
1. จัดทําโครงการพัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
2. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. สรางความรวมมือกับสถานศึกษาภายนอกเกี่ยวกับหลักสูตร

19

ดานการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะฯมีนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการประเมินระบบกลไกการประกันคุณภาพและนําผลการประเมินมาปรับปรุงในรูปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําป
จุดออน
1. ขาดความตอเนื่องในการใชระบบขอมูลขาวสารของหนวยงานไปพัฒนากลไกการประกันคุณภาพ
2. บุคลากรในคณะฯขาดความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
โอกาส
1. การประเมินผลภายในโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยฯภายใตบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวยและมี
ระบบการตรวจสอบภายในอยางกัลยาณมิตร ทําใหมีประสิทธิภาพตอการนําเสนอผลการประเมินมาใชปรับปรุงกลไกการ
ประเมินของหนวยงาน
อุปสรรค
1. ขาดการประสานงานหนวยงานภายในและภายนอก
2. การเผยแพรทาง Web site ยังไมเขาถึงทองถิ่นและสังคม
3. ระบบและกลไกระดับมหาวิทยาลัยฯปรับเปลี่ยนบุคลากรบอยงานไมตอเนื่อง
แนวทางการแกไข
- จัดทําโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ เพื่อใหบุคลากรไดเขาใจในรายละเอียดของงานประกันคุณภาพ
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แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการทําวิจยั และพัฒนาองคความรูส ูทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เสริมสรางความเขมแขงใหกับชุมชน
5. การใหบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่น
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถและคุณธรรมในการทํางาน
2. มีระบบบริหารจัดการ มีคุณภาพสามารถสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
3. มีงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชนในทองถิ่น
4. บุคลากรของคณะฯ มีความภูมิใจศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
5. ประชาชนในทองถิ่นไดรับบริการทางวิชาการอยางเหมาะสมและทัว่ ถึง
กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
1.1 จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนทักษะกระบวนการคิด
1.2 นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน
1.3 พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาใหสอดคลองกับ ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
1.4 สนับสนุนการผลิตตํารา เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการสอน
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2. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
2.1 จัดกระบวนการจัดสรรงบประมาณคณะฯ
2.2 พัฒนาระบบการเงินบัญชีและพัสดุ
2.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประเมินผลและรายงานผล
2.4 แผนการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน
2.5 พัฒนาระบบเครือขาย Internet ของคณะ
3. สงเสริมการทําวิจยั และพัฒนาองคความรูสูทองถิ่น
3.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
3.2 พัฒนาหนวยงานของคณะฯ ใหมีคณ
ุ ภาพและนําไปใชประโยชนได
3.3 รวมมือทองถิ่นในการวิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่น
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแขงใหกับชุมชน
4.1 จัดใหมีกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรโลงศิลปวัฒนธรรมและภูปญญาทองถิ่น
4.2 สงเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยตามแนวนโยบาย 3 D ของมหาวิทยาลัยฯ
5. สงเสริม/สนับสนุนใหคณะฯเปนแหลงเรียนรู
5.1 สงเสริมพัฒนาความรู
5.2 สงเสริมใหมีการจัดโครงการจัดการศึกษา อบรมในหลักสูตรตางๆเพื่อพัฒนาทองถิ่น
5.3 พัฒนาระบบกลไกการใหบริการวิชาการที่สรางคุณคา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
ยุทธศาสตรที่

ชื่อยุทธศาสตร

มิติของ ก.พ.ร.

1.1

กระบวนการคัดเลือก
ผูเรียนและเตรียมความ
พรอมการจัดการเรียน
การสอน

3. ดานประสิทธิผล

1.2

การพัฒนาประสิทธิภาพ 4. ดานพัฒนา
การเรียนการสอนโดย
องคการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.3

ติดตามและประเมินผล
คุณภาพของบัณฑิต

1. ดานคุณภาพการ
ใหบริการ

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
1.1.1 คัดเลือกผูเรียน
3. พัฒนานักศึกษา
1.1.2 เตรียมความพรอม 2. พัฒนาบุคลากร
บุคลากร
1.1.3 วัสดุ สื่อ และ
4. พัฒนาเทคโนโลยี
อุปกรณการสอน
1.1.4 พัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาวิชาการ
1.1.5 การพัฒนา
2. พัฒนาบุคลากร
บุคลากร
1.2.1 จัดการเรียนการ 1. พัฒนาวิชาการ
สอนแบบบูรณาการ
และแทรกคุณธรรม
1.2.2 ฝกประสบการณ 3. พัฒนานักศึกษา
วิชาชีพในองคกร
มาตรฐาน
1.3.1สํารวจภาวการณมี 1. พัฒนาวิชาการ
งานทําของบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
-โครงการสัมมนาเตรียมตัวอยางไรในการเขาสูวิชาชีพ
นิเทศศาสตร
-โครงการพัฒนาระบบกลไกการฝกประสบการณวิชาชีพ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการและการ
ตอนรับที่ประทับใจ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตลาดทองเที่ยวเชิง
บูรณาการ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอนุรกั ษทรัพยากร
และแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการและการทองเที่ยว
-โครงการฝกอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับการการวิเคราะหธุรกิจกอนการลงทุน
-โครงการจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา
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ยุทธศาสตรที่

ชื่อยุทธศาสตร

มิติของ ก.พ.ร.

กระบวนงาน
1.3.2 สํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต

1.4

สนับสนุนการผลิตตํารา 3. ดานประสิทธิผล
และเอกสารประกอบการ
เรียน การสอนและสื่อ
การสอน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
2. พัฒนานักศึกษา

1.จัดการอบรมใหแก 1.พัฒนาวิชาการ
คณาจารยในคณะ
2. วัสดุสื่อและอุปกรณ
การสอน

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อขาว-เขียน
ขาวกีฬา
-โครงการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดสูทองถิ่น ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอมสู
ตลาดแรงงาน”
-โครงการสานฝน ปนน้ําใจ เพื่อนองโรงเรียนบานวังจาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร
ที่
2.1

2.2

ชื่อยุทธศาสตร
จัดระบบกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณคณะฯ

พัฒนาระบบการเงินบัญชี
และพัสดุ

มิติของ ก.พ.ร.

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
2. ดานประสิทธิภาพ 2.1.1 การจั ด สรร 2. แผนพัฒนา
ของการปฏิบัติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ บุคลากร
ราชการ
แผนดิน
3. แผนพัฒนา
2.1.2 ก า ร จั ด ส ร ร นักศึกษา
งบประมาณบํ า รุ ง
การศึกษา
2.1.3 การจัดสรร
งบประมาณ
การศึ ก ษาเพื่ อ ปวง
ชน (กศ.ปช.)
2. ดานคุณภาพการ 2.2.1 การวางระบบ 9. แผนบริหารงาน
ใหบริการ
บัญชี
ทั่วไป
2.2.2 การวางระบบ
การเงิน
2.2.3 การวางระบบ
พัสดุ

โครงการ
-โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคระวิทยาการจัดการ
-โครงการฝกอบรม “เทคนิคการจัดรูปแบบ
เอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word”
-โครงการศึกษาดูงาน
-โครงการอบรมการจัด การสารสนเทศเพื่ อ การ
บริหารและการตัดสินใจ
-โครงการการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค ก รกั บ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตรวจสอบ
ภายในกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-โครงการฝ ก อบรมยุ ท ธศาสตร ก ารทํ า งานให มี
ประสิทธิภาพ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกงคน เกงคิด เกง
งาน ทําอยางไร
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ยุทธศาสตร
ที่
2.3

ชื่อยุทธศาสตร
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพประเมินผลและ
รายงานผล

2.4

แผนงานการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก
รวมกัน

2.5

พัฒนาระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตของคณะ

มิติของ ก.พ.ร.

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
3. ดานประสิทธิภาพ 2.3.1 การพัฒนา 1. แผนพัฒนา
ตามพันธกิจ
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น วิชาการ
คุณภาพประเมินผล
และรายงานผล
3. ดานประสิทธิภาพ 2.4.1 การใช
9. แผนบริหารงาน
ตามพันธกิจ
ทรัพยากรภายใน
ทั่วไป
และภายนอก
รวมกัน
- หองคอมพิวเตอร
คณะ
- หองประชุมคณะ
- หองบัญชีคณะ
3. ดานประสิทธิภาพ 2.5.1พัฒนาเว็บไซต 9.แผนบริหารงาน
ตามพันธกิจ
ของคณะ
ทั่วไป

โครงการ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะงาน
ประชาสัมพันธ”
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการทําวิจัย และพัฒนาองคกรความรูสทู องถิ่น
ยุทธศาสตร
ชื่อยุทธศาสตร
ที่
3.1
สงเสริมการทําวิจยั

มิติของ ก.พ.ร.
4. ดานการพัฒนา
องคการ

3.2

เผยแพรองคความรูผลงานการวิจัย 3. ดานประสิทธิผล
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับการบริการวิชาการ
งานวิจยั และงานสรางสรรค

3.3

จัดหาแหลงเงินทุนการทํางานวิจยั
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

4. ดานการพัฒนา
องคการ

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัยราช
โครงการ
ภัฏเพชรบูรณ
3.1.1 สงเสริมการทํา
5. แผนพัฒนาการวิจยั -โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
วิจัยแกบุคลากรของ
ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาโจทย
คณะวิทยาการจัดการ
วิ จั ย เพื่ อ เสนอฯงบประมาณ
วช. สกว. และมหาวิทยาลัยฯ
3.2.1 สงเสริมการทํา
6. แผนพัฒนาการ
-โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ระบบฐานขอมูล
บริการวิชาการแก
ปฏิบัติ ก ารการสํ า รวจปญหา
งานวิจยั และงาน
สังคม
งานวิ จั ย เพื่ อท อ งถิ่ น ตาม
สรางสรรค
แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
3.2.2 การนําผลวิจัยไป
พอเพียง
ใชกับชุมชน
3.3.1 สงเสริมการทํา
5. แผนพัฒนาการวิจยั -โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิจัยโดยจัดหาแหลงเงิน
ทางวิชาการ
สนับสนุนการทําวิจยั ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบัน
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ยุทธศาสตรที่

ชื่อยุทธศาสตร

มิติของของ ก.พ.ร.

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

โครงการ
-โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการเผยแพร
ผลงานวิจัย
-โครงการสัมมนาการวิจัยทางสังคมศาสตร
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและ
การใชสถิติเพื่อการวิจัยทางการทองเที่ยว
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ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน
ยุทธศาสตรที่

ชื่อยุทธศาสตร

4.1

จัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมจรรโรง
ศิลปวัฒนาธรรมและภูปญญา
ทองถิ่น

4.2

สงเสริมและพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยตาม
แนวนโยบาย 3 D ของ
มหาวิทยาลัย

มิติของของ
ก.พ.ร.
4. ดานการพัฒนา
องคการ

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
4.1.1 สงเสริมและพัฒนา 7. ดานการ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาการอนุรักษ
เสริมสรางความเข็มแข็ง ศิลปวัฒนธรรม
ใหกับชุมชน

4.2.1 สงเสริมสนับสนุน
ประชาธิปไตย

โครงการ
- โครงการแผนปฏิบัติการฝายพัฒนา
นักศึกษา
-โครงการสงเสริมการแตงกายนักศึกษาให
ถูกตอง
-โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุขตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
-โครงการวันสุนทรภู
- โครงการสืบสาน ประเพณีไทยแหเทียน
เขาพรรษา
-โครงการวันแมแหงชาติ
-โครงการรณรงคใหนักศึกแตงกายใหถกู
ระเบียบ
-โครงการมีวนิ ัย รูกฎ ลดอุบัติเหตุตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรที่

ชื่อยุทธศาสตร

มิติของของ ก.พ.ร.

กระบวนงาน

แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ

โครงการ
-โครงการรณรงคตาวิเศษเห็นนะ
- โครงการวันลอยกระทง
-โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
-โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
- โครงการ Walk Knowledge
-โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
-โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทําบุญ ขึ้นปใหม
-โครงการรณรงคการควบคุมปองกันโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
-โครงการพัฒนาและสงเสริมจิตสํานึก
ประชาธิปไตย
-โครงการพัฒนาและสรางจิตสํานึกดาน
คุณธรรม จริยธรรม สรางชีวิตสดใสไรยาเสพ
ติด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพแกทองถิ่น
ยุทธศาสตร
ชื่อยุทธศาสตร
มิติของ ก.พ.ร.
กระบวนงาน
แผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ
ที่
3. พัฒนานักศึกษา
5.1
สงเสริมพัฒนาความรู 3. ดาน
5.1.1 พิจารณาจัด
ทางการศึกษา
ประสิทธิภาพการ สรรทุน
ปฏิบัติราชการ
3. ดานการบริการ 5.2.1อบรมระยะสั้น
5.2
สงเสริมใหมีการจัด
6. พัฒนาการบริการ
โครงการจัดการศึกษา วิชาการ
แกชุมชน
5.2.2 สงเสริม
อบรมในหลักสูตรตางๆ
ใบอนุญาตประกอบ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
อาชีพ
5.2.3 อบรมหลักสูตร
ตอเนื่อง
1. ดานคุณภาพการ 5.3.1 ความรวมมือกับ 3. พัฒนานักศึกษา
5.3
พัฒนาระบบกลไก
ใหบริการวิชาการที่
ใหบริการ
ชุมชนเขารับการศึกษา
สรางคุณคา
5.3.2 การติดตามผล
การดําเนินงานในการ
ใหบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการฝกอบรมเสนทางสูการเปนวิทยากรมืออาชีพ
-โครงการการจัดทําแผนธุรกิจสูผูประกอบการ SMEs
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการอบรมศิลปะประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ
อิสระ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการอบรมวิ ช าชี พ เชิ ง ธุ ร กิ จ ประดิ ษ ฐ ต น ไม
เงิน-ทอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการฝกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาภาวะผูนําและการเจรจาตอรองธุรกิจ
-โครงการ “เศรษฐศาสตรรวมพัฒนาทองถิ่นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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คณะวิทยาการจัดการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางเขมขน และตอบสนองความตองการทองถิน่
ผลิตบัณฑิต

วิจัย

ผลิตและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรม
นําความรู

สงเสริมทําวิจัยและพัฒนาองค
ความรูสูทองถิ่น

1. จัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน
ทักษะกระบวนการคิด
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
3. พัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักศึกษา
ใหสอดคลองกับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
4. สนับสนุนการผลิตตํารา
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและสื่อการสอน

1. พัฒนาบุคลากรใหเปน
นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาหนวยงานของ
คณะฯใหมีคุณภาพและ
นําไปใชประโยชนได
3. รวมมือทองถิ่นในการทํา
วิจัย เพื่อพัฒนาทองถิ่น

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

การใหบริการวิชาการที่มี
คุณภาพแกทองถิ่น

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ

1. สงเสริมพัฒนาความรู
2. สงเสริมใหมีการจัด
โครงการจัดการศึกษา อบรม
ในหลักสูตรตางๆเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
3. พัฒนาระบบกลไก
ใหบริการวิชาการที่สราง
คุณคา

1. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
2. สงเสริมและพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยตาม
แนวนโยบาย 3 D ของ
มหาวิทยาลัยฯ

1. จัดกระบวนการจัดสรร
งบประมาณของคณะฯ
2. พัฒนาระบบการเงินและพัสดุ
3. พัฒนาระบบประกันคูณภาพ
ประเมินผลและรายงานผล
4. แผนการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกรวมกัน
5. พัฒนาระบบเครือขาย
Internet ของคณะ

บริหารวิชาการ
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร และเปาประสงค คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร
สกอ.

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ใหบริการวิชาการแกสังคมโดย
การสรางเครือขายและมีสวน
รวมของทองถิ่น รวมทั้งสืบ
สานและเผยแพรโครงการอัน
เนื่องจากมาจากพระราชดําริ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย
1.1บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเปนที่นาพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตทั้งในดาน
วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 หลักสูตรมีความสอดคลอง
กั บ ความต อ งการของท อ งถิ่ น
และสามารถตอบสนอง
เปลี่ยนแปลงได

2.1 ผลงานวิจัยไดรับการยอมรับ

ยุทธศาสตร
คณะฯ

1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตโดยยึดหลักคุณธรรม
นําความรู

2. สงเสริมทําวิจัยและพัฒนา
องคความรูสูทองถิน่

เปาประสงค
คณะฯ

1. บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู
ความสามารถและคุณธรรมในการ
ทํางาน

2. มีงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของชุมชนใน
ทองถิ่น

เปาประสงค
มหาวิทยาลัย

สามารถนําไปใชเกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน
2.2 มีการบริหารจัดการงานวิจัยที่
เปนระบบเชื่อมโยงกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยในทุกดาน

3.1 เปนศูนยกลางของการบริการ
วิชาการโดยมีการนําองคความรู
จากทองถิ่นและเผยแพรความรู ซึ่ง
เกิดจากความรวมมือกับชุมชน
หนวยงานในทองถิ่นและองคอื่นๆ
ทั้งในและตางประเทศ
3.2 เปนแหลงเรียนรูในการสงเสริมสืบ
สานและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

3. การใหบริการวิชาการที่มี
คุณแกทองถิ่น

3. ประชาชนในทองถิ่น
สังคมไทยไดรับบริการ
วิชาการอยางเหมาะสมและ
ทั่วถึง

การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกฎหมายดาน
การศึกษา

สรางความเขาใจอยางทองแท
ในศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
ประเพณี และทองถิ่น

ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให
มีประสิทธิผลเอื้อตอการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย

4.1 เปนแกนหลักในการ
สรางจิตสํานึกที่ดีตอการ
ทํานุบํารุงและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
4.2 เปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญของทองถิ่นดานการ

5.1 เปนสถานที่การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเปนที่พึงพอใจของ
ผูรับบริการ
5.2 เปนสถานที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

4. บุคลากรของคณะฯ มี
ความภูมิใจศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น

5. มีระบบบริหารจัดการ มี
คุณภาพสามารถสรางความ
พึงพอใจแกผูรับบริการ
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5. ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

1. บัณฑิตมีคุณภาพ
มีความรู ความสามารถ
และคุณธรรมในการ
ทํางาน

3. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของชุมชน
ในทองถิ่น

5. บุคลากรของคณะฯ มี
ความภูมิใจศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่น

