แผนยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2556 ถึง 2560

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คํานํา
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 ถึง 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นี้จัดทําขึ้น
เพื่อเป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนสําหรับบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการที่
จะรวมพลังนําไปสู่การพัฒนาคณะให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนาต่อไป

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มิถุนายน 2556

สารบัญ
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
ส่วนที่
-

1 ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการบริหารคณะ
จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน
2 การวิเคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ และการกําหนดตําแหน่งขององค์กร
การประเมินปัจจัยภายใน
การประเมินปัจจัยภายนอก
การกําหนดตําแหน่งองค์กร
3 การกําหนดทิศทางขององค์กรและแผนที่ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนที่ยทุ ธศาสตร์
ภาพรวมกลยุทธ์ และความสัมพันธ์กับเป้าประสงค์
4 แผนงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อพัฒนาเข้าสู่สากล
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12
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากล
เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
แก่สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยใช้ศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการสูส่ ังคม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- แผนที่ยทุ ธศาสตร์
ภาคผนวก
ก ภาพกิจกรรมการจัดทําแผน
ข รายนามผู้ร่วมจัดทําแผน

20
22
24
26
28
29
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 11
ถนนสระบุ รี–หล่ม สัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวั ดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิ ศเหนือ 3
กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดย
รับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช
2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถานสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช
2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและนักศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) และระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท
ในปีการศึกษา 2519 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรก ในขณะนั้นยังไม่ได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่ห้าที่ก่อตั้งขึ้นในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.2527 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดให้วิทยาลัยครู ขยายฐานทาง
วิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาการอื่นได้คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงกําเนิดขึ้นโดยย้ายอาจารย์ผู้สอนจาก
ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 4 คน มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้
คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ มีหัวหน้าคณะวิชา
เป็นผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอื่นๆ และทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับ
อนุปริญญาวิชาเอกการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ห้องเรียนหลังจากนั้นคณะวิชาวิท ยาการจัดการ ได้
พัฒนาการเรียนการสอนสามารถเปิดสอน ในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนี้
พ.ศ. 2527
เปิดสอนวิชาเอกการจัดการสํานักงาน ระดับอนุปริญญา
เปิดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2529
หลังอนุปริญญา
พ.ศ. 2530
เปิดสอนวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอก
วารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญา
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พ.ศ.
พ.ศ.

2533
2536

เปิดสอนวิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับอนุปริญญา
เปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
และ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2537
เปิดสอนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2548
เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
(สาขาบริหารธุรกิจ)
สํ า นั ก งานคณะวิ ท ยาการจั ด การ ครั้ ง แรกตั้ ง อยู่ ที่ อ าคาร 3 อยู่ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาวิทยาลัยมีได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอนกประสงค์ขึ้น จึง
ให้ย้ายสํานักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ ไปอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ในปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2536 จึ ง ได้ ย้ า ยสํ า นั ก งานคณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ มาอยู่ ที่ อ าคาร 2 และปี 2553 ได้ ย้ า ยมาอยู่ อ าคาร
ปฏิบัติการ 8 ชั้น จนถึงปัจจุบัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใช้ทําให้ วิทยาลัย
ครู
เปลี่ยนเป็น “ สถาบันราชภัฏ ” และ อธิการบดี เป็น “ อธิการบดี ” , หัวหน้าคณะ เป็น
“ คณบดี ” และ คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็น “ คณะวิทยาการจัดการ ”
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ค ณาจารย์ ทั้ ง สิ้ น 58.5 คน เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า 16.5 คน
คน มีเจ้าหน้าที่ 19 คน เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 40 คน อาจารย์ประจําพิเศษ 2
ข้าราชการพลเรือน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 5 คน เปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด้วย 8
สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะ
ปรัชญา
“ความรู้คู่คุณธรรมสร้างสรรค์สังคม”
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล เป็นผู้นําทางวิชาการบนฐานของบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นสากล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่สังคมเพื่อ
ก้าวสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรวมทั้งบุคลากรภายในให้มีความเป็นสากล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และส่งเสริมบรรยากาศการทํางานแบบ
กัลยาณมิตร
3. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลีย่ นแปลง
4. เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้พร้อมสู่การจัดการศึกษาระดับอาเซียน
5. พัฒนาระบบการวิจัยและการบริการวิชาการที่รับใช้สังคม ท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นําทาง
วิชาการ

อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรู้สู้งาน
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1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการประจําคณะ

คณบดี

รองคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร

งานบริการการศึกษา

งานวิจัยและวางแผน

- งานสารบรรณ

- งานหลักสูตรและแผนการสอน

- งานวิจัยและวางแผน

- งานเลขานุการและงานประชุม

- งานพัฒนานักศึกษา

-งานวิเทศสัมพันธ์และบริการชุมชน

- งานประชาสัมพันธ์

- งานทะเบียนและวัดผล

- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานการเงินและบัญชี

- งานบัณฑิตศึกษา

- งานการจัดการความรู้

- งานนโยบายและแผน

- งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- งานพัสดุและครุภัณฑ์

- งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

-งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
- งานสวัสดิการและทรัพย์สิน
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
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1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ เรืองวิทยาภรณ์
2. อาจารย์ ดร.ชลัยรัตน์ จิรชัยเชาวนนท์
3. อาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์
4. อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
5. อาจารย์ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
6. อาจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน
7. อาจารย์เอ็ม สายคําหน่อ
8. อาจารย์เอกชัย แสงโสดา
9. อาจารย์นันทกานต์ ศรีปลั่ง
10. อาจารย์ปยิ ะนุช พรหมประเสริฐ
11. อาจารย์ปราณีต ใจหนัก
12. อาจารย์ถาวร เลี้ยงมั่น
13. อาจารย์อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ
14. อาจารย์นพิ นธ์ เพชระบูรณิน
15. อาจารย์วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์
16. คุณระพีพร ระวิโรจน์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประธานสาขาวิชาการตลาด
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประธานสาขาวิชาบัญชี
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประธานสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้าสํานักงานคณะ
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1.5 จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
1. จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และประเภท)
ประเภท
หลักสูตรสาขาวิชา

ข้าราชการ

พนักงาน

อ.ประจําตามสัญญาจ้าง

มหาวิทยาลัย

(อ.ประจําพิเศษ)

รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

1

2

1

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

2

11

-

13

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

2

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-

5

-

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

3

-

3

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

4

8

-

12

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3

5

1

9

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2.5

3

-

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2

1

-

3

4

รวมทั้งสิ้น

58.5

2. จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และวุฒิการศึกษา)
หลักสูตรสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา
ป.โท

ป.เอก

รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4

-

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

13

-

13

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

-

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

-

3

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

12

-

12

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9

-

9

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4

1.5

5.5

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-

3

3

4

รวมทั้งสิ้น

58.5
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3. จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และตําแหน่งทางวิชาการ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์

ผู้ช่วย

รอง

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

4

-

-

-

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

13

-

-

-

13

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

4

-

-

-

4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

5

-

-

-

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

-

-

-

3

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

12

-

-

-

12

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8

1

-

-

9

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5

0.5

-

-

5.5

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

2

1

-

-

3

รวมทั้งสิ้น

4. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทบุคคล (ถ้ามี)
ประเภทบุคลากร

จํานวน

ข้าราชการพลเรือน

1

ลูกจ้างประจํา

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

12

พนักงานราชการ

1

เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา (ลูกจ้างชั่วคราว)

5

รวม

19

58.5
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5. จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน
หลักสูตร

จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษา

ภาคปกติ

ภาค กศ.ปช.

รวม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

94

-

94

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

307

149

456

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

105

13

118

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

78

-

78

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

109

13

122

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

411

78

489

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

71

-

71

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

61

-

61

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-

47

47

รวมทั้งสิ้น

1,536
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานภาพสถานการณ์ และการกําหนดตําแหน่งขององค์กร
การวิเคราะห์สถานภาพและสถานการณ์ขององค์กรจะอาศัยการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ขององค์กร (SWOT Analysis) โดยอาศัยการจําแนกปัจจัยเป็นรายการ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําแผน
แสดงความคิดเห็น ประเมิน และนําผลที่ได้มาหาค่าร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การประเมินปัจจัยภายใน
การประเมินปัจจัยภายในเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและทรัพยากร รวมทั้งความสามารถในการ
ดําเนินภารกิจหลัก ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร ในการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้อาศัยตัวแบบ 7’S และ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบความคิด โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงการประเมินปัจจัยภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(Internal Factor)
Strength Weakness
ด้านบุคลากร (Staff)
1 ความเพียงพอของบุคลากรสายวิชาการ
50.9
49.1
2 ความเพียงพอของบุคลากรสายสนับสนุน
58.5
41.5
3 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
50.9
49.1
4 ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
62.3
37.7
5 ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
67.9
32.1
ด้านทักษะความเชียวชาญของบุคคล (Skill)
6 ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ
66.0
34.0
7 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรสายสนับสนุน
54.7
45.3
8 คุณลักษณะพืน้ ฐานที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่
66.0
34.0
9 การสั่งสมประสบการณ์และการพัฒนาบุคลากร
62.3
37.7
10 ความพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล (International)
34.0
66.0
ด้านรูปแบบการบริหารงาน (Style)
11 ภาวะผู้นําในการบริหารงาน
52.8
47.2
12 ความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน
56.6
43.4
13 การทํางานแบบมีส่วนร่วม
56.6
43.4
14 การทํางานเป็นทีมโดยเสริมศักยภาพกัน
58.5
41.5
15 ธรรมาภิบาลในองค์กร
56.6
43.4
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ตาราง แสดงการประเมินปัจจัยภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(Internal Factor)
Strength Weakness
ด้านโครงสร้าง (Structure)
16 การจัดแบ่งโครงสร้างและภาระหน้าที่ในการบริหาร
54.7
45.3
17 ความชัดเจนของอํานาจหน้าที่ในการบริหาร
64.2
35.8
18 โครงสร้างการทํางานในรูปแบบโปรแกรมวิชา
71.7
28.3
19 การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการทํางาน
66.0
34.0
20 การประสานการทํางานภายในองค์กร
50.9
49.1
ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
21 ความชัดเจนของทิศทางและเป้าหมายองค์กร
51.0
49.0
22 การรับรู้ทิศทางและเป้าหมายในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
49.0
51.0
23 ความสอดคล้องระหว่างพันธกิจกับศักยภาพภายในองค์กร
56.9
43.1
24 ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก
49.0
51.0
25 ความสามารถในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์
47.1
52.9
ด้านระบบงาน (System)
26 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน
56.9
43.1
27 กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินภารกิจ
68.0
32.0
28 การจัดการความเสี่ยงและควบคุมการใช้ทรัพยากรหลักในการดําเนินงาน
49.0
51.0
29 การจัดการงบประมาณและการเงิน
49.0
51.0
30 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
56.9
43.1
ด้านค่านิยม (Shared Value)
31 วินัยและจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพของสมาชิกองค์กร
52.9
47.1
32 ความตระหนักในปณิธานและปรัชญาขององค์กร
66.7
33.3
33 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางาน
56.9
43.1
34 ความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพงาน
54.9
45.1
35 วัฒนธรรมการทํางานเชิงรุกที่เน้นผลสําเร็จ
51.0
49.0
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ตาราง แสดงการประเมินปัจจัยภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
(Internal Factor)
Strength Weakness
ความสามารถจัดทําบริการตามภารกิจ (Mission)
36 ชื่อเสียงภาพลักษณ์ และความโดดเด่นขององค์กร
62.8
37.2
37 ความนิยมและได้รับการยอมรับขององค์กร
70.6
29.4
38 มาตรฐานหลักสูตรและความสอดคล้องกับความต้องการ
78.4
21.6
39 คุณภาพบัณฑิต (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ)
52.9
47.1
40 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
51.0
49.0
41 คุณภาพงานวิจัย (ความถูกต้องทางวิชาการ และการนําไปใช้ประโยชน์)
45.1
54.9
42 ความร่วมมือและความหลากหลายในการจัดทําบริการวิชาการ
72.6
27.4
43 คุณภาพการบริการวิชากร (ตอบสนองความต้องการของสังคม)
66.7
33.3
44 ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ท้องถิ่น และนําไปประยุกต์ใช้
68.6
31.4
45 คุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อนุรักษ์และสร้างคุณค่าภูมิปัญญา)
66.7
33.3
สรุปปัจจัยภายใน
58.1
41.9
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2.2 การประเมินปัจจัยภายนอก
การประเมินปัจจัยภายนอกเป็นการฉายภาพระดับอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ทั้งที่มีผลทางตรงและผล
ทางอ้อมต่อการดําเนินภารกิจ ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ในการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้อาศัยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน 2 ระดับ คือสภาพแวดล้อมทั่วไป และสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง โดยผลการ
วิเคราะห์ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงการประเมินปัจจัยภายนอกของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
(External Factor)
Opportunity
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment: P-E-S-T)
1 นโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
86.8
2 ความชัดเจนของนโยบายและกฎระเบียบด้านอุดมศึกษา
73.6
ทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียงจากฐาน
3 ราก
83.0
4 การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
75.5
5 ทิศทางการพัฒนาสังคมที่เน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาค เป็นธรรม
83.0
6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมสู่สังคมผู้สงู อายุ
71.7
7 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75.5
8 แหล่งและช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
77.4
สภาพแวดล้อมเฉพาะเจาะจง (Specific Environment)
9 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
69.8
10 ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่เข้มข้น
64.2
11 ความต้องการของตลาดแรงงาน
75.5
12 ความต้องการของผู้เรียน
81.1
13 คุณภาพนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน
60.4
14 การได้รับจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ
66.0
15 ภาวะการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง
67.9
16 การแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและอาเซียน
54.7
17 ภาคีผู้ให้การสนับสนุนการดําเนินภารกิจในระดับพื้นที่
64.2
18 ความร่วมมือและเครือข่ายการดําเนินภารกิจระดับชาติ
62.3
สรุปปัจจัยภายนอก
71.8

อุปสรรค
Threat
13.2
26.4
17.0
24.5
17.0
28.3
24.5
22.6
30.2
35.8
24.5
18.9
39.6
34.0
32.1
45.3
35.8
37.7
28.2
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2.3 การกําหนดตําแหน่งขององค์กร
ผลการประเมินปัจจัยภายในที่แสดงให้เห็นสถานภาพขององค์กร และผลการประเมินปัจจัยภายนอกที่
แสดงให้เห็นสถานการณ์ขององค์กร ตามที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง แสดงผลการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ปัจจัย
ประเด็น
S-W-O-T
ร้อยละ
ภายใน
จุดแข็ง
Strength
S
58.1
จุดอ่อน
Weakness
W
41.9
ภายนอก
โอกาส
Opportunity
O
71.8
อุปสรรค
Threat
T
28.2
ผลสรุปข้างต้นสามารถนํามาจัดให้อยู่ในรูปของแผนภูมิ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ตําแหน่งขององค์กรได้
ดังต่อไปนี้
S

รักษาสถานะ

T

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

รุกหน้า

O

อันตราย

พัฒนา
W

แผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในด้านปัจจัยภายในองค์กรมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ส่วนในด้านปัจจัยภายนอก
องค์กรมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งพื้นที่ขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่ง “รุกหน้า” แต่อย่างไรก็ตามองค์กร
ยังคงมี จุ ดอ่อนหลายประการ ได้ แ ก่ ความพร้อมเข้ าสู่ส ากล การทํางานอย่างมีเป้าหมายและทิศ ทางร่วมกัน
ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการขับเคลื่อนงานเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงในด้านการจัดการทรัพยากร
และงบประมาณ คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น ภารกิจ ด้ า นการวิ จั ย รวมทั้ ง ปั จจั ย ที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง บางประการยั ง อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นจุดอ่อนได้ เช่น ปริมาณและคุณภาพบุคลากร ขวัญกําลังใจ และระบบการทํางานเป็นต้น ดังนั้น
องค์กรจึงควรพัฒนา ปรับปรุง หรือเสริมศักยภาพที่เป็นจุดอ่อนและประเด็นที่มีความเสี่ยงควบคู่กับการขับเคลื่อน
องค์กรรุกไปข้างหน้า
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ส่วนที่ 3
การกําหนดทิศทางขององค์กรและแผนทีย่ ุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการประเมินปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และตําแหน่งขององค์กร
โดยใช้หลักเหตุผล และเทคนิคการมีส่วนร่วม สามารถนําผลดังกล่าวมาฉายภาพทิศทางขององค์กร และแผนที่
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล เป็นผู้นําทางวิชาการบนฐานการบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นสากล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่สังคมเพื่อ
ก้าวสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน
3.2 พันธกิจ
1) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรรวมทั้งบุคลากรภายในให้มีความเป็นสากล
2) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ธรรม และส่ ง เสริ ม บรรยากาศการทํ า งานแบบ
กัลยาณมิตร
3) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลง
4) เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้พร้อมสู่การจัดการศึกษาระดับอาเซียน
5) พัฒนาระบบการวิจัยและการบริการวิชาการที่รับใช้สังคม ท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นําทาง
วิชาการ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณพร้อมก้าวสู่สากล
2) สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
4) รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสู่สังคม
5) เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6) เสริมสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการบนฐานการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็ นสากล
โดยพัฒนาทรัพยากรมนษย์รวมทั้งองค์ความร้ดา้ นการบริ หารจัดการแก่สังคมเพื่อก้าวส่ อาเซี ยนอย่างยัง่ ยืน

วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทาง
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณพร้อมก้าวส่ สากล

1.1.1บัณฑิตมี
(1)
อาชีพสอดคล้อง
ประสิ ทธิผล กับตลาดแรงงาน

1.1.2 บัณฑิตมี
คุณธรรม
จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ

2.สร้าง พัฒนา และเผยแพร่ องค์ความรู ้ 3.ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยี
โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิ แก่สงั คม สื บสานโครงการอันเนื่องจาก
ปั ญญาท้องถิ่น
พระราชดําริ

2.1.1 งานวิจยั
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อยอด

2.1.2 ผลงานวิจยั
ได้รับการเผยแพร่
สู่สาธารณะ

3.1.1 ศูนย์กลาง
บริ การและเผยแพร่
องค์ความรู้

3.1.2 บูรณาการ
บริ การวิชาการสู่
การเรี ยนการสอน
และการวิจยั

2.2.2 มีภาคีและ
เครื อข่ายการวิจยั

3.2.1 บริ การ
วิชาการสนอง
ความต้องการและ
แก้ปัญหาชุมชน/
ท้องถิ่น

3.2.2 มีเครื อข่าย
ประสานความ
ร่ วมมือในการ
บริ การวิชาการ

4.2.1 การส่งเสริ ม
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ตรงกับความ
ต้องการของ

3.3.2 เพิ่มโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน
บริ การวิชาการ
ภายนอก

4.3.1 บริ การวิชาการ
4.3.2 สนับสนุน
ที่นาํ ความรู้ดา้ น
การรวบรวม
และ
บริ หารจัดการเพื่อ
อนุรักษ์องค์ความรู้
ทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

3.4.2 พัฒนาระบบ
ติดตามและ
ประเมินผลบริ การ
วิชาการ

4.4.1 เตรี ยมความ
พร้อม สร้างความ
เข้าใจบริ บทด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

(2)
คุณภาพ
บริการ

1.2.1 การเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วม
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ

2.2.1 งานวิจยั
ตอบสนองความ
ต้องการท้องถิ่น
และสังคม

(3)
ประสิ ทธิภาพ

1.3.1 หลักสูตร
เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

2.3.1 มีระบบ
บริ หารจัดการ
งานวิจยั ที่ดี

2.3.2 งานวิจยั
คุม้ ค่ากับทรัพยากร

3.3.1 มีระบบการ
ขอรับบริ การ
วิชาการที่สะดวก

2.4.1 ยกระดับขีด
ความสามารถ
นักวิจยั

2.4.2 เพิ่มโอกาส
การเข้าถึง
ทรัพยากรและ
แหล่งทุนวิจยั

3.4.1 พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการ
บริ การวิชาการ

(4)
การพัฒนา
องค์ การ

1.4.1 สํารวจความ
ต้องการและวิจยั
พัฒนาหลักสูตร

1.4.2 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์

4.รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 5.เพิ่มขีดความสามารถบริ หารจัดการ 6.เสริ มสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่
ท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ดา้ นการบริ หาร ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยยึดหลักธรรมาภิ
ประชาคมอาเซี ยน
จัดการส่ สังคม
บาล
4.1.1ร่ วมสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มี
อัตลักษณ์โดดเด่น

4.2.2 การมีส่วน
ร่ วมของท้องถิ่น

4.4.2 พัฒนาระบบ
การจัดการ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล

5.1.1 องค์กรมี ธรร
มาภิบาลในการ
ทํางาน

6.1.1 บุคลากรมี
ความพร้อมก้าวสู่
ความเป็ นสากล

5.2.1 ผูร้ ับบริ การ
ทั้งภายในภายนอก
มีความพึงพอใจ

6.2.1 สร้างภาคี
เครื อข่ายในระดับ
อาเซียน

5.3.1 ลดระยะเวลา
ขั้นตอน และ
กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน

5.3.2 ลดต้นทุน
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรภายใน
อย่างคุม้ ค่า

5.4.1 เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากร

6.4.1 พัฒนาความรู้
6.4.2 ยกระดับ
และทักษะด้าน
ความสามารถด้าน
ICT เพื่อการจัดการ
ภาษาต่างประเทศ
และการเรี ยนรู้
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3.5 ภาพรวมกลยุทธ์ และความสัมพันธ์กับเป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์ข้างต้นสามารถนํามาเชื่อมโยงกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กันได้ดังนี้
กลยุทธ์
สัมพันธ์กับเป้าประสงค์ที่
1) การสร้างคุณค่าให้กับบัณฑิต
1.1.1 , 1.1.2
2) การพัฒนาระบบและกระบวนการเรียนรู้
1.2.1 , 1.3.1 , 1.4.1
3) การบูรณาการภารกิจหลักมุ่งผลลัพธ์
2.1.1 , 2.1.2 , 3.1.1 , 3.1.2 , 4.1.1, 4.3.1
4) การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2.2.1 , 3.2.1 , 4.2.1
5) การสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
2.2.2 , 3.2.2 , 4.2.2 , 6.2.1
6) การพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
3.4.1 , 4.3.2 , 4.4.2
7) การจัดการทรัพยากรและปรับปรุงวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 2.3.1 , 2.3.2 , 2.4.2 , 3.3.1 , 3.3.2 , 3.4.2 , 5.1.1, 5.2.1 , 5.3.1, 5.3.2
8) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับสมรรถนะ
1.4.2 , 2.4.1 , 4.4.1 , 5.4.1 , 6.1.1 , 6.4.1 , 6.4.2
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ส่วนที่ 4
แผนงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเข้าสู่สากล
เป้าหมาย
หน่วยงานที่
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
56 57 58 59 60
1. บัณฑิตมีอาชีพสอดคล้อง -ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทําหรือ
80 80 83 83 85 1.โครงการพัฒนาทักษะทาง
กับตลาดแรงงาน
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
วิชาชีพ
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
-หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประธานสาขานั้นๆ
สาขาการจัดการ
สาขาการตลาด
สาขาทรัพยากรมนุษย์
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
80 80 80 85 85 2.สํารวจความต้องการของผู้ใช้
รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิต
บัณฑิต
วิชาการ
3.สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
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เป้าประสงค์
2. บัณฑิตมีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
-ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการ
ตามแผน

3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม -ร้อยละของหลักสูตรสาขาวิชาที่

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

4. หลักสูตรเป็นไปตามกรอบ -ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ

มาตรฐาน TQF

ประเมินตามกรอบ TQF

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
80 80 80 80 85 4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ทุกหลักสูตร
-การแข่งขันกีฬาสาขาวิชาเชื่อม
ความสัมพันธ์
-การประกวดเกียรติคุณยกย่อง
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันด้วย
คุณธรรม จริยธรรม
85 90 90 95 100 -โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
-โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการของนักศึกษา
-โครงการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์และสหกิจศึกษา
-โครงการพัฒนาและทดสอบ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
80 80 80 80 80 -โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
-โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของบัณฑิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประธานสาขาทุก
สาขา
ประธานสาขาทุก
สาขา
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

รองวิชาการและ
ประธานสาขา

รองวิชาการ
ประธานหลักสูตร
ทุกหลักสูตร
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
-ร้อยละของผูส้ ําเร็จการศึกษาที่จบ 85 85 85 85 85 -โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
หลักสูตรตามกรอบ TQF ทุก
ระยะเวลาที่กําหนด
สาขา
5. สํารวจความต้องการและ -ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
60 65 70 75 80 -โครงการสร้างความร่วมมือกับ
วิจัยพัฒนาหลักสูตร
โครงการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ
ภาคธุรกิจ รัฐและเอกชน ในการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานใน
สถานที่จริง
6. พัฒนาความเชี่ยวชาญ
-ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
90 90 90 90 90 -โครงการศึกษาดูงานสําหรับ
ของอาจารย์
อบรมพัฒนาตนเอง
บุคลากรของคณะวิทยาการ
-ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง 10 10 15 15 20 จัดการ
วิชาการ
-โครงการอบรมการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ
-โครงการอบรมบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของคณาจารย์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร

ประธานหลักสูตร

รองบริหาร

รองวิชาการและ
ประกันคุณภาพ
รองวิชาการ
คณบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
1. งานวิจัยสามารถนําไปใช้ -ร้อยละของจํานวนงานวิจัยที่
30 35 40 45 50 -โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
นํางานวิจัยมาบูรณาการกับการ
ประโยชน์ต่อยอด
นํามาใช้บูรณาการกับการเรียนการ
เรียนการสอน
สอนและความต้องการของท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. งานวิจัยตอบสนองความ
ต้องการท้องถิ่นและสังคม

4. มีภาคีและเครือข่ายการ
วิจัย

50 55
-ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ อยู่ในฐานข้อมูลของ
TCI
-ร้อยละของจํานวนงานวิจัยที่ได้รับ 60 70
การยอมรับจากหน่วยงานเพื่อนไปใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น
-ร้อยละของอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 80 80

60

65

80

90

80

80

80

จํานวนองค์กรที่เข้าร่วมภาคี
เครือข่าย

50

55

60

40 45

70

-โครงการอบรมเทคนิคการเขียน
รายงานวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
100 -โครงการสํารวจความต้องการของ
ท้องถิ่น
-โครงการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- การเข้าร่วมประชุมวิชาและ
นําเสนอผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
งานวิจัยกับมหาวิทยาลัย
สถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ
-พัฒนาระบบการบริหารจัดการวิจัย
และงานสร้างสรรค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย
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เป้าประสงค์
5. มีระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่ดี

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
-ร้อยละของงานที่เสร็จตามกําหนด

เป้าหมาย
56 57 58 59
80 85

90

95

80 80

80

80

-ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช่ 80 85
ประโยชน์จากงานวิจัยและหน่วยงาน
ที่ใช้ทุนวิจัย
7. ยกระดับขีดความสามารถ -ร้อยละของจํานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น 50 55
นักวิจัย

90

95

60

65

6. งานวิจัยคุ้มค่ากับ
ทรัพยากร

8. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรและแหล่งทุนวิจัย

-ร้อยละนักวิจัยที่ได้รับแหล่งเงินทุน
จากหน่วยงานภายนอก

30 35

40

45

60

โครงการ/กิจกรรม

100 - ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการทําวิจัยและ
ถ่ายทอดจัดทําข้อมูลฐานวิจัย
80 -โครงการสนับสนุนเงินเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
100 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ
หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย
70 -โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิจัย
1.โครงการอบรมเทคนิคการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม
2.โครงการอบรมเทคนิคการสร้าง
เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ
3. โครงการอบรม การวิจัยเชิง
คุณภาพ
50 - โครงการอบรมเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดและองค์ความรู้เทคโนโลยีแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
1. เป็นศูนย์กลางการบริการ -ร้อยละของบริการวิชาการที่
60 65 70 75 80 -โครงการบริการวิชาการตามความ
วิชาการที่มีคุณภาพลากหลาย ตอบสนองความต้องการและเกิด
ต้องการของท้องถิ่น หรือการร้องขอ
รูปแบบตอบสนองความ
ประโยชน์ท้องถิ่น
ของหน่วยงานในพื้นที่
ต้องการของท้องถิ่นและเป็น -ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วม
60 65 70 75 80 -ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรใน
แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริม สืบสานโครงการ -ร้อยละของบริการวิชาการที่สืบสาน 30 30 35 35 40 โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิด -ร้อยละของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ 30 30 35 35 40 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก
จากการบริการวิชาการ
เกิดจาการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่บุคคลทัง้ ภายใน
และภายนอก
4. บูรณาการการบริการ
-ร้อยละของการบูรณาการการ
60 60 65 65 70 -บูรณาการบริการวิชาการเข้าสู่การ
วิชาการเข้าสู่การเรียนการ
บริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการ
เรียนการสอนและการวิจัย
สอนและการวิจัย
สอนและการวิจัย
-โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (9 สาขาวิชา)
5. มีการสํารวจ บริบท สภาพ -ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ 60 65 70 75 80 -การสํารวจความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น
ปัญหา ความต้องการของชุมชน/ ที่มีการสํารวจ บริบท สภาพปัญหา
ด้านการบริการวิชาการ (กิจกรรมย่อย : การ
ท้องถิ่น เพื่อบริการวิชาการที่
ความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น
นําเสนอผลการสํารวจความต้องการของ
สนองความต้องการ แก้ปัญหา
ชุมชน/ท้องถิ่นสู่คณะกรรมการบริหารและ
บุคลากรทุกระดับ)
ชุมชน/ท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการวิชาการ

รองบริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ
รองวิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

เป้าหมาย
56 57 58 59 60

6. มีเครือข่ายความร่วมมือ
ประสานงานด้านบริการ
วิชาการ

-จํานวนการประสานความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการระหว่างคณะฯ
และชุมชน/ท้องถิ่น

1

1

1

1

2

7. พัฒนาระบบการขอบรับ
บริการวิชาการ

-จํานวนคู่มือระบบการขอรับบริการ 1
วิชาการสําหรับชุมชน/หน่วยงาน
ภายนอก
-จํานวนคู่มือการเข้าถึงแหล่งทุนด้าน 1
บริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก
-มีระบบกลไกในการให้บริการทาง 2
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

8. พัฒนาระบบเข้าถึงแหล่ง
ทุนภายนอก

9. มีฐานข้อมูลบริการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้านทีเ่ ผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอก
10. พัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผลการบริการ
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประสานความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการระหว่างคณะฯ และ
ชุมชน/ท้องถิ่น (กิจกรรมย่อย ซ
กิจกรรมการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านบริการวิชาการ)
-โครงการจัดทําคู่มือระบบการขอรับ
บริการวิชากร สําหรับชุมชน/
หน่วยงานภายนอก
-โครงการจัดทําคู่มือการเข้าถึงแหล่ง
ทุนด้านบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก
-พัฒนาระบบกลไกในการบริการ
วิชาการแก่สังคม

-จํานวนฐานข้อมูลด้านบริการ
วิชาการที่เผยแพร่ทั้งภายในและ
ภายนอก

1

1

1

1

1

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ
บริการวิชาการ

-จํานวนโครงการติดตามและ
ประเมินผลการบริการวิชาการ

1

1

1

1

1

โครงการติดตามและประเมินผลการ
บริการวิชาการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

รองฝ่ายบริการ
วิชาการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการสู่สังคม
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
-ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน
1. ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอตั สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

60 65

70

75

80

-ร้อยละของนักศึกษาที่แสดงอัต
ลักษณ์เฉพาะถิน่
2. การส่งเสริม เผยแพร่
-จํานวนของกิจกรรมทีท่ ้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม ตรงกับความ ต้องการให้คณะข้าไปมีส่วนร่วม
ต้องการของท้องถิ่น
อนุรักษ์
-ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

10 15

15

15

15

5

6

9

60 60

65

65

70

3. การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น -จํานวนของกิจกรรมทีท่ ้องถิ่นเข้ามา 2 3
มีส่วนร่วม
1 2
-จํานวนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4. บริการวิชาการที่นําความรู้
-จํานวนโครงการบริการวิชาการด้าน 1 1
ทางด้านการบริหารจัดการเพื่อ
ศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5

6

9

2

3

3

2

3

1

2

2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-ทําบุญวันขึ้นปีใหม่คณะ
ฝ่ายกิจการ
-โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสาน นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
รองกิจการ
-ประกวดการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น/ นักศึกษา
เครื่องแต่งกาย/อาหาร/การแสดง
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ายกิจการ
-โครงการฮีต 12 คลอง 14
นักศึกษา

-โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (9 สาขาวิชา)
-โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

รองกิจการ
นักศึกษา

-โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองกิจการ
นักศึกษา

โครงการบริการวิชาการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ (พัฒนาสินค้าโอทอป)

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
5. สนับสนุนการรวบรวม
-จํานวนโครงการที่คณะเข้าร่วม
2 3 5 6 9 (เข้าร่วม)โครงการอนุรักษ์ และรวบรวม
และอนุรักษ์องค์ความรู้
องค์ความรู้ ของสํานักศิลปวัฒนธรรม
6. การเตรียมความพร้อม
-จํานวนโครงการบริการวิชาการที่
2 3 4 6 7 (ร่วม)โครงการบริการวิชาการของสํานัก
ให้กับอาจารย์ นักศึกษา ให้ คณะส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
ศิลปวัฒนธรรม
เข้าใจบริบทด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
7. พัฒนาระบบการจัดการ -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
50 60 70 80 90 -การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศ เพื่อการรวบรวม บริการ
เพื่อการรวบรวมฐานข้อมูลและเผยแพร่
เผยแพร่และฐานข้อมูล
-จํานวนช่องทางที่มีการเผยแพร่
2 3 4
5 5 -การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
เพิ่มขึ้น
ศิลปวัฒนธรรม(มีพื้นที่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม+การจัดการ)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
56 57 58 59
1. เสริมสร้างสมรรถนะ
-ร้อยละการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 70 75 80 85
ผู้บริหารและบุคลากร
หรือรับการพัฒนาของผู้บริหาร
-ร้อยละการเข้าร่วมบุคลากรสาย
70 75 80 85
สนับสนุนวิชาการ
-จํานวนโครงการแลกเปลี่ยนความรู้
-ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในต่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2. ลดระยะเวลา ขั้นตอน
-จํานวนระบบ MIS เพื่อใช้ในการ
และกระบวนการปฏิบัติงาน ตัดสินใจการบริหาร
-จํานวนระบบงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุน
3. ลดต้นทุนและใช้ประโยชน์ -อัตราการลดลงของการใช้พลังงาน
ทรัพยากรภายในอย่างคุ้มค่า ภายในหน่วยงาน
-อัตราการลดลงของวัตถุสูญเปล่า
สิ้นเปลือง

1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

60
90 -โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา
ผู้บริหาร
90 -โครงการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
5 -โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างประเทศภาคีอาเซียน
-โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

10

15

20

5

10

15

20

-โครงการพัฒนาระบบ MS-MIS

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รองบริหาร
รองบริการ

รองวิชาการและ
ประกันคุณภาพ

รองบริหาร

-โครงการพัฒนาระบบที่ใช้ในการ รองบริหารและหัวหน้า
ปฏิบัติงานสายงานสนับสนุน
สํานักงานคณบดี
25 -โครงการ Green Office
รองบริหารและ
25 -โครงการ 3R
หัวหน้าสํานักงาน
คณบดี
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

4. ผู้รับบริการทั้งภายในและ -ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ภายนอกมีความพึงพอใจ
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรต่อ
การบริหารจัดการ
-ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนที่เข้ารับบริการ
5. องค์กรมีธรรมาภิบาลใน -ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจํานวน
การทํางาน
นักศึกษา
-จํานวนองค์กรที่ทํา MOU
-ระดับความพึงพอใจในการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

เป้าหมาย
56 57 58 59
3 3 3 3

โครงการ/กิจกรรม

60

65

70

75

60
4 -โครงการประเมินความพึงพอใจ
360 องศา
80

5

10

15

20

25 -โครงการบริหารความเสี่ยง

1

2

3

4

5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รองบริหารและ
หัวหน้าสํานักงาน
คณบดี

หัวหน้าสํานักงาน
คณบดี

-โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
3.5 3.81 3.91 4.00 4.21 -โครงการการนํานโยบายไปสู่การ รองบริหาร
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท6ี่ การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
บุคลากรมีความพร้อมก้าวสู่
ความเป็นสากล
ยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
บุคลากรสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีได้
บริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบสารสนเทศ

สร้างภาคเครือข่ายในระดับ
อาเซียน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
56 57 58 59 60
ร้อยละในการใช้สื่อ
60 70 80 90 100 -โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้
คะแนนภาษาต่างประเทศ
40 50 60 70 80 โครงการฝึกอบรมด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
คะแนนการทดสอบความสามารถใน 50 60 70 80 90 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
การใช้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้
บุคลากร
ผลการประเมินความพึงพอใจ
50 60 70 80 80 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการและการบริหารองค์กร
จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- 1 2 3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
จํานวนเครือข่ายบุคลากรด้านวิเทศ - 1 2 2 3 โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากร
สัมพันธ์
ด้านวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
คณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
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แผนที่ยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล เป็นผู้นําทางวิชาการบนฐานการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นสากล
โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่สังคมเพื่อก้าวสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

1.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพ 2.สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ 3.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่
โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิ สังคม สืบสานโครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ
ปัญญาท้องถิ่น

ประเด็น
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ยุทธศาสตร์
พร้อมก้าวสู่สากล

1.1.1บัณฑิตมี
(1)
อาชีพสอดคล้อง
ประสิทธิผล

กับตลาดแรงงาน

1.1.2 บัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ

2.1.1 งานวิจัย
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อยอด

2.1.2 ผลงานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณะ

3.1.1 ศูนย์กลาง
บริการและเผยแพร่
องค์ความรู้

3.1.2 บูรณาการ
บริการวิชาการสู่
การเรียนการสอน
และการวิจัย

2.2.2 มีภาคีและ
เครือข่ายการวิจัย

3.2.1 บริการ
วิชาการสนองความ
ต้องการและ
แก้ปัญหาชุมชน/
ท้องถิ่น

3.2.2 มีเครือข่าย
ประสานความ
ร่วมมือในการ
บริการวิชาการ

4.2.1 การส่งเสริม
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมตรง
กับความต้องการ
ของท้องถิ่น

3.3.2 เพิ่มโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุน
บริการวิชาการ
ภายนอก
3.4.2 พัฒนาระบบ
ติดตามและ
ประเมินผลบริการ
วิชาการ

4.3.1 บริการ
วิชาการที่นําความรู้ 4.3.2 สนับสนุน
ด้านบริหารจัดการ การรวบรวม และ
อนุรักษ์องค์ความรู้
เพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวั
4.4.1
เตรีฒยนธรรม
มความ 4.4.2 พัฒนาระบบ
พร้อม สร้างความ
การจัดการ
เข้าใจบริบทด้าน
สารสนเทศและ
ศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูล
ท้องถิ่น

(2)
คุณภาพ
บริการ

1.2.1 การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ

2.2.1 งานวิจัย
ตอบสนองความ
ต้องการท้องถิ่น
และสังคม

(3)
ประสิทธิภาพ

1.3.1 หลักสูตร
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF

2.3.1 มีระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัยที่ดี

2.3.2 งานวิจัย
คุ้มค่ากับทรัพยากร

3.3.1 มีระบบการ
ขอรับบริการ
วิชาการที่สะดวก

2.4.1 ยกระดับขีด
ความสามารถ
นักวิจัย

2.4.2 เพิ่มโอกาส
การเข้าถึง
ทรัพยากรและ
แหล่งทุนวิจัย

3.4.1 พัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการ
บริการวิชาการ

1.4.1 สํารวจความ
(4)
การพัฒนา ต้องการและวิจัย
พัฒนาหลักสูตร
องค์การ

1.4.2 พัฒนาความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์

4.รวบรวม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 5.เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการให้ 6.เสริมสร้างสมรรถนะสากลเพื่อก้าวสู่
ท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหาร มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประชาคมอาเซียน
จัดการสู่สังคม

4.1.1ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทีม่ ี
อัตลักษณ์โดดเด่น

4.2.2 การมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น

5.1.1 องค์กรมี
ธรรมาภิบาลในการ
ทํางาน

6.1.1 บุคลากรมี
ความพร้อมก้าวสู่
ความเป็นสากล

5.2.1 ผู้รับบริการ
ทั้งภายในภายนอก
มีความพึงพอใจ

6.2.1 สร้างภาคี
เครือข่ายในระดับ
อาเซียน

5.3.1 ลด
ระยะเวลา ขั้นตอน
และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน

5.3.2 ลดต้นทุน
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรภายใน
อย่างคุ้มค่า

5.4.1 เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้บริหาร
และบุคลากร

6.3.1 การบริหาร
จัดการด้วยระบบ
สารสนเทศ
6.4.1 พัฒนา
ความรู้และทักษะ
ด้าน ICT เพื่อการ
จัดการและการ
เรียนรู้

6.4.2 ยกระดับ
ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
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ภาคผนวก ก
ภาพกิจกรรมการจัดทําแผน
ก.1 การบรรยายให้ความรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ก.2 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง

ภาคผนวก ข
วิทยากร
ดร.พีรธร

บุญยรัตพันธ์

ที่ปรึกษา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ร่วมจัดทําแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน มี
คุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเข้าสู่สากล
1. นางสาวอัจฉรา
กลิ่นจันทร์
2. นางสาวนภาลัย
บุญทิม
3. นางปราณีต
ใจหนัก
4. นางสาวปิยะวัน
เพชรหมี
5. นางวิไลพร
วงษ์อินทร์
6. นางสาวถาวร
เลี้ยงมั่น
7. นางสาวพิมพ์พร
เกษดี
8. นายชัชากร
คัชมาตย์

9. นางสาวสุพรรษา
10. นางอรทัย

คําวิเศษ
ศรวิพัฒน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
1. นางสาวปิยะนุช
พรหมประเสริฐ
2. นายชายชัย
สุขสกุล
3. นายนิคม
จันทรมังกร
4. นางสาวปวิตรา
โคบํารุง
5. นางสาวนันทกานต์
ศรีปลั่ง
รัตนภรณ์
6. นางสาวอดิศา
7. ดร.ณัฐแก้ว
ข้องรอด
8. นางสาวสุทธิสินี
ถิระธรรมสรณ์
9. นายอชิตพล
พลเขต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดและองค์ความรู้เทคโนโลยีแก่สังคม และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. นางสาวปุณฑริกา
สุคนธสิงห์
2. นางสาวจตุพร
จันทร์เพชร
3. นางสาวดวงกมล
พรหมเกษ
4. นายวันฉัตร
กันหา
5. นางสาวฆีรพัชร
ตั้งศรีวงษ์
6. นางสาววาสนา
จันทร์ดี
7. นายปรีชา
บุญกิจ
8. นางสาวสุนทรีย์
รอดดิษฐ์
9. นายบวรลักษณ์
เงินมา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการสู่สังคม
1. นางสาวดอกอ้อ
2. นางกนกพร
3. นางสาวณัฐณิชา

ขวัญนิน
สัญพึ่ง
อินทร์เพ็ญ

4.
5.
6.
7.
8.

นายเอกชัย
นางสาวสุวิมล
นางสาวภรวลัญช์
นางสาวอรรจฌลากร
นางแก้วตา

แสงโสดา
พันธ์โต
มาอยู่
แดงตา
ผิวพรรณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์
2. ดร.ชลัยรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย
4. นายอดุลย์ศิริ
5. นางสาวอรุณรุ่ง
6. นายไพโรจน์
7. นางสาวระพีพร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ลวดี
9. นายวุฑฒิณัฏฐ์
10. นางพรรณทิพย์
11. นางสาวรัชนีพร
12. นางสาวปวีณา
13. นายนิพนธ์
14. นางปิลันธนา

เรืองวิทยาภรณ์
จิรชัยเชาวนนท์
เชื่อมวราศาสตร์
สัตย์เจริญ
บัวหลวง
พรเจริญ
ระวิโรจน์
โบสุวรรณ
รัตนภรณ์
รุ่งเรืองศรี
ลีกีรติกุล
โทนแก้ว
เพชระบูรณิน
สงวนบุญญพงษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
1. นายเอ็ม
2. นางสาวชลลดา
3. นายกริชชัย
4. นางสาวหนึ่งฤทัย
5. นางอรวรรณ
6. นายกฤษดา
7. นางโฉมฉาย
8. นางสาวพูน
9. นายพีรีย์ศักดิ์
10. นายสมคิด

สายคําหน่อ
เงกสอนอ
ขาวจ้อย
นิลเหล็กเพชร
ดีพา
ชูละออง
ขุนแพง
เชื้อพันธ์
ยาโต
เจดีย์วงศ์

11. นายศิริพงษ์
12. นายฐากูร

เหมมั่น
อนุสรณ์พาณิชกุล

