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ทบทวนกรอบการดําเนินโดยมุงเนนการกําหนดเปาประสงค  กลยุทธ  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในแตละยุทธศาสตร  

เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการประเมินยุทธศาสตรของคณะตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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2556 – 2559  ใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การปฏิบัติงานของคณะใหมากยิ่งข้ึน  และพัฒนาคณะไปสูองคการแหงการเรียนรูและธรรมาภิบาลตอไป 
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แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ปงบประมาณ 2556 - 2559 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกิดขึน้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ป 2547 โดยมี

ประวัติที่เริ่มจากโรงเรียนฝกหัดครูนครราชสีมา  ตอมาในป พ.ศ. 2502 ไดเปลีย่นเปนวิทยาลัยครูนครราชสีมา

และเปลีย่นเปนสถาบันราชภัฏนครราชสีมาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแตวันท่ี  25 

มกราคม 2538 เปนตนมา 

คณะวิทยาการจัดการเกิดขึน้ในชวงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายังเปนวิทยาลัยครูนครราชสีมา

อยู  โดยในป พ.ศ.2527  หลังจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช   ทําใหวิทยาลัยครู

นครราชสีมาแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยออกเปน 4 คณะวิชา คือคณะครุศาสตร  คณะวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ  สําหรับการเรียนการสอนใน

คณะวิทยาการจัดการเริ่มรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรกเมือ่ปการศึกษา 2529 ใน 2 ระดับคือ  อนุปริญญาใน 2 

สาขาวิชาประกอบดวย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจกับสาขาวิชาการทองเท่ียว  และในระดับปริญญาตรี  1 สาขาวิชา

คือ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ  แตเนือ่งจากมีการอนุมัติใหจัดตั้งปายชือ่คณะวิทยาการจัดการในวันที ่1 

สิงหาคม พ.ศ. 2529 ทําใหคณะวิทยาการจัดการถือเอาวันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เปนวันสถาปนาคณะ

วิทยาการจัดการและมีสีประจําคณะคือ สีแสด  

ปจจุบันมีสํานักงานคณะอยูบริเวณชั้น 1 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

(อาคาร 22)  และแบงการบริหารสวนราชการเปนโปรแกรมวิชา  ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย  

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่วและธุรกิจ

บริการ  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี)  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด)  โปรแกรมวิชา

บริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร) และโปรแกรมวิชา

บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอรธุรกิจ) และโปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป 

บคุลากรคณะวิทยาการจัดการ   มีจํานวนทัง้สิน้ 119 คน จําแนกเปนบุคลากรสายสอน 103 คน   โดย

มีศักยภาพดานวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก 10 คน ปริญญาโท 92 คน (กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 32 

คน) และปริญญาตรี 1 คน (กําลังศึกษาตอปริญญาโท)   มีตําแหนงทางวิชาการ 19 คน แยกเปนระดับรอง

ศาสตราจารย 4 คน ผูชวยศาสตราจารย 15 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 16 คน   

สําหรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการระดับชัน้ปริญญาตรีจํานวนทัง้สิ้น 7,279 คน   จําแนกเปน

นักศึกษาภาคปกติ 5,013 คน และนักศึกษาภาค กศ.ปช . 2,266 คน   และในระดับปริญญาโท  

มีจํานวน 112 คน 
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2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Aanlysis) 

 ในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก – ภายใน ทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงานไดใชแนวทางการประชุมเชิง

ปฏิบัติการตามรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินงานการจัดทํายุทธศาสตรคณะ   ซ่ึงไดผลการวิเคราะหในแตละดาน 

ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จดุออน (Weaknesses) 

1. คณะมีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงเปนท่ี

รูจักในระดับชาติ 

2. คณะมีความแข็งแกรงดานวิชาการ จนเปนท่ี

ยอมรับของชาติ 

3. คณะมีผลงานวิจัยท่ีมีความรวมมือกับชุมชน

มากข้ึน 

4. คณะตั้งอยูในจังหวัดใหญ 

5. มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย (บริหารธุรกิจ ศิลป

ศาสตร นิเทศศาสตร) 

6. คาเลาเรียนไมสูง 

1. จํานวนบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน

เม่ือเทียบกับภาระงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษาโดยเฉพาะสายสอน 

2. ขาดระบบติดตามการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

3. อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

4. งบประมาณไมเพียงพอ 

5. บางหลักสูตรไมตอบสนองตอความตองการ

ของผูเรียน/ผูใชบัณฑิต 

6. การรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผนรับ

นักศึกษา สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอนและ

คุณภาพบัณฑิต 

7. ขาดการจัดการความรูในการเชื่อมโยงความรู

และประสบการณของอาจารยรุนเกากับอาจารยรุน

ใหม 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีกองทุนเพ่ือการศึกษาจากท้ังภายใน

หนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

2. สังคมภายนอกมีความเชื่อม่ันและเขามารับ

บริการดานวิชาการ 

3. หนวยงานภายนอกจํานวนมาก ท่ีพรอมใหการ

สนับสนุนและสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดี 

4. มีศิษยเกาท่ีจบจากคณะจํานวนมาก ท่ีพรอม

ใหการสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน และ

พัฒนาคณะ 

1. มีภาวะทางการแข็งขันระหวาง

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินสูง 

2. ทัศนคติของผูปกครอง/ผูเรียน นิยมการศึกษา

ตอในสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน 

3. ผูประกอบการสวนใหญยังมีทัศนคติเชิงลบตอ

บณัฑิต 

4. มีสถานบันเทิงอยูใกลกับมหาวิทยาลัยทําให

เปนอุปสรรคตอการเรียน 

5. คานิยมในการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทําให

สงผลตอการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
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 การสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน - ภายนอกของคณะทําใหเห็นถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส

และอุปสรรค แลวจึงไดนําขอมูลทัง้หมดมาวิเคราะหในรูปแบบขอมูลสัมพันธ แบบแมตริกซ โดยใชตารางที่

เรียกวา TOWS Matrix   ซึง่เปนการวิเคราะห โดยนํา จุดแข็ง – จุดออนภายใน มาเปรียบเทียบกับ โอกาส – 

อุปสรรคภายนอก เพื่อวิเคราะหวาจะกําหนดกลยุทธภายใตแตละสถานการณอยางไร โดยมีผลการวิเคราะห 

ดังนี้ 

 

 

ปจจยัภายใน  

 

 

ปจจยัภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
1. คณะมีประวัติอันยาวนานและมีช่ือเสียงเปนทีรู่จกัในระดับชาติ 

2. คณะมีความแขงแกรงดานวิชาการ จนเปนที่ยอมรบัของชาติ 

3. คณะมีผลงานวิจัยทีม่ีความรวมมือกับชุมชนมากข้ึน 

4. คณะต้ังอยูในจังหวัดใหญ 

5. มีหลกัสูตรทีห่ลากหลาย (บรหิารธุรกิจ ศิลปศาสตร นิเทศ

ศาสตร) 

6. คาเลาเรียนไมสงู 

จดุออน (W) 
1. จาํนวนบคุลากรสายสอนและสายสนับสนุนเมือ่เทยีบกบัภาระงาน

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอดุมศึกษาโดยเฉพาะสายสอน 

2. ขาดระบบติดตามการสอนใหมปีระสทิธิภาพ 

3. อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ 

4. งบประมาณไมเพียงพอ 

5. บางหลกัสตูรไมตอบสนองตอความตองการของผูเรยีน/ผูใช

บัณฑิต 

6. การรบันักศึกษาไมเปนไปตามแผนรบันักศึกษา สงผลตอคุณภาพ

การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

7. ขาดการจดัการความรูในการเช่ือมโยงความรูและประสบการณ

ของอาจารยรุนเกากับอาจารยรุนใหม 
โอกาส (O) 

1. มกีองทนุเพือ่การศึกษาจากทัง้ภายในหนวยงานและภายนอก

หนวยงาน 

2. สังคมภายนอกมีความเช่ือมั่นและเขามารับบริการดานวิชาการ 

3. หนวยงานภายนอกจาํนวนมาก ทีพ่รอมใหการสนับสนุนและ

สรางเครือขายความสัมพันธที่ดี 

4. มีศิษยเกาที่จบจากคณะจํานวนมาก ที่พรอมใหการสนับสนุนการ

พฒันา การเรยีนการสอน และพฒันาคณะ 

 

SO 

กลยุทธเชิงรุก 

ใชจุดแข็งเกาะกุมโอกาส 

 

WO 

กลยุทธเชิงแกไข 

เอาชนะจดุออนโดยอาศยัโอกาส 

อุปสรรค (T) 
1. มีภาวะทางการแข็งขันระหวางสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินสูง 

2. ทศันคติของผูปกครอง/ผูเรียน นิยมการศึกษาตอใน

สถาบนัอดุมศึกษาภาคเอกชน 

3. ผูประกอบการสวนใหญยังมทีัศนคติเชิงลบตอบัณฑิต 

4. มีสถานบันเทิงอยูใกลกับมหาวิทยาลัยทําใหเปนอปุสรรคตอการ

เรียน 

5. คานิยมในการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทําใหสงผลตอการวาง

แผนการจดัการเรยีนการสอน 

 

ST 

กลยุทธเชิงปองกัน 

ใชจุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรค 

 

WT 

กลยุทธเชิงรับ 

ลดจุดออนและหลีกเล่ียงอุปสรรค 

 

 จากการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนของคณะ คือ ปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ วาง

ยุทธศาสตร อยูในกลยุทธเชิงแกไข WO ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและ

โอกาส มาพิจารณารวมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธเชิงแกไข 
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3. องคประกอบของแผนยุทธศาสตร 

ปรชัญา วิสัยทัศน คานิยมหลัก พันธกิจ ของคณะวิทยาการจัดการ  

ปรชัญา: แหลงรวมศาสตรและศิลปของสหวิทยาการเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการท่ีตอบสนองสังคมดวยความรูคูคุณธรรม ท้ังชุมชนทองถ่ินและสากล  

วิสัยทัศน: เปนองคกรที่มีความเปนเลิศในดานบริหารจัดการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยและ

บริการวิชาการตอบสนองสังคมและธุรกิจจากระดับทองถ่ินสูสากล 

คานิยมหลัก: FMS เปนเลิศในการบริหารจัดการสําหรับการดําเนินงานขององคกร 

 

พันธกิจ: 

1. พัฒนาการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและสังคม รวมทัง้มีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับระบบคุณคา (Value) และวัฒนธรรมของ

คนไทย 

2. ทําการวิจัยเพ่ือขยายฐานความรูเดิมและสรางองคความรูใหม ทัง้เชิงแนวคิดทฤษฎีและการ

ประยุกต โดยใชศักยภาพของอาจารยภายในคณะ  และจากภายนอก ทั้งในดานผูเชี่ยวชาญและทรัพยากรตาง ๆ 

ท่ีเกิดจากผลของเครือขายความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน ทั้งในและ

นอกจังหวัด 

3. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักจิตสํานึกตอสวนรวม (Public mind) และการไม

เลือกปฏิบัติ 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยดําเนินการปฏิบัติทัง้คณาจารย บุคลากร และ

นกัศึกษา 

5. บริหารจัดการองคการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธฉันทเพื่อน พี่ นอง ความ

ซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ ความเปนหนึ่งเดียวกัน และการพ่ึงตนเอง 

 

ภาพอนาคตของคณะวิทยาการจัดการ  

1. คณะวิทยาการจัดการเปนผูนําดานการบริหารจัดการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

2. คณะวิทยาการจัดการเปนท่ีพ่ึง เปนพันธมิตร เปนผูขับเคลือ่นเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากระดับชุมชนเชื่อมโยงสูสากลอยางสมดุล 

3. คณะวิทยาการจัดการเปนแหลงผลิตและถายทอดความรูท่ีหลากหลาย สอดคลองเหมาะสม

ตอระบบการพัฒนาของสังคม 

4. คณะวิทยาการจัดการผลิตบุคลากรบนฐานแหงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ิน 
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5. คณะวิทยาการจัดการมีระบบและกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องดวยวัฒนธรรมองคการสู

การเปนองคการแหงการเรียนรู 

6. คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรที่สรางเสริมคุณภาพชีวิต ตอบสนองความตองการพืน้ฐาน

ของบุคลากรอยางพอเพียง มีความกาวหนา ม่ันคงและรับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการผลิตบัณฑิตดานวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร และอุตสาหกรรมทองเท่ียว) 

2. สงเสริมการวิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูดานวิทยาการจัดการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการดานวิทยาการจัดการที่ตอบสนองความ

ตองการของสังคม 

4. สงเสริมการอนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรูทางวิทยาการจัดการ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บนฐานของการใหทรัพยากรมนุษยจากผูมีสวนไดเสียเปน

ศูนยกลางแหงการขับเคลื่อนสูการเปนองคการแหงการเรียนรูและธรรมาภิบาล 

 

การทบทวนกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะ ประจําป 2556 - 2559 

 คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการจัดทบทวนกรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะ ประจําป 

2555 ขึ้น เพือ่ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะประจําป 2556 – 2559 โดยในการดําเนินการทบทวน

กรอบการดําเนินงานในครั้งนี้ คณะไดดําเนินการทบทวนและกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพ่ือท่ีจะเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะตอไป 

อนึ่งในการทบทวนยุทธศาสตรครัง้นี ้ คณะไดใหความสําคัญกับการกําหนดตัวชีว้ัดยุทธศาสตร  เพือ่ใช

ในการประเมินยุทธศาสตรของคณะ  ท้ังนี้ คณะเนนการมีสวนรวมตั้งแตระดับผูบริหารของคณะ  บุคลากรทั้ง

สายสอนและสายสนับสนุน  ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหาร  ประธานโปรแกรมวิชา  เลขานุการโปรแกรมวิชา  

คณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ  รวมกันแสดงความคิดเห็นในการกําหนดเปาประสงค  กลยุทธ  ตัวชีว้ัดและ

คาเปาหมายในแตละยุทธศาสตร 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานคณะ 

ท้ังนี้   จากการทบทวนกรอบการดําเนินงานของคณะ   ไดมีการกําหนดคาเปาหมาย  กลยุทธ   ตัวชีว้ัด

และคาเปาหมายในแตลุทธศาสตร  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประเมินยุทธศาสตรของคณะ  โดยไดใชเปนกรอบ

การดําเนินงานในป  2556 - 2559 ของคณะ 
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ยุทธศาสตรระดับคณะ 

 

ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลยั 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทาง

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

ยทุธศาสตรที ่4 มหาวิทยาลยัมีความเปน

เลศิเฉพาะทางและมีศกัยภาพในการแขงขัน

ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 5 ชมุชนเขมแข็งพึ่งตนเอง

ได และมีศักยภาพในการแขงขัน 

ยทุธศาสตรที ่6 ระดับบริหารจดัการ

มหาวทิยาลยัมีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบจดัการ

ผลิตบัณฑิตดานวิทยาการจดัการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสรมิการวิจัยพัฒนา 

และถายทอดองคความรูดานวิทยาการ

จัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบจดัการ

การบริการวชิาการ ดานวิทยาการจดัการ

ที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสรมิอนุรักษ เผยแพร

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนรากฐาน

ความรูทางวทิยาการจัดการ ทีต่อบสนอง

ความตองการของสังคม 

ยทุธศาสตรที ่5 พัฒนาระบบบริหารจดัการ

องคกรบนพ้ืนฐานของการใชทรัพยากรมนษุย

จากผูมีสวนไดเสีย เปนสวนกลางแหงการ

ขับเคลื่อนสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

8. ผลติบณัฑิตสาขาบริหารธรุกจิ เศรษฐศาสตร 

นเิทศศาสตร และศิลปศาสตร 

9. ผลงานวิจยั และการบริการวิชาการท่ีนกัศึกษา

และอาจารยทํารวมกับชมชน 

10. ประชาชนมีความรูดานการบริหารจัดการ

สําหรับการเปนผประกอบการ 

11. นักศึกษามีความตระหนักในคุณธรรม 

จริยธรรม ความเปนไทย 

6. เครือขายภาคีพัฒนา 7. ยกระดบัการมสีวนรวมทุกภาคสวน 

4. ระบบบริหารจัดการของคณะมปีระสิทธิภาพ 5. ระบบการจัดการความรู 

1. มีทรัพยากรการเรยีนรูที่สอดคลอง เพียงพอ 3. มีระบบขอมูลสารสนเทศ 2. บุคลากรของคณะมีเพียงพอ มีศักยภาพ มีคุณภาพ มี

ความสามารถ 

 

    4. ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของคณะวิทยาการจัดการ 
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5. กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ ป 2556-2559 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตของคณะ  

 

เปาประสงคท่ี 1.1 มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและไดมาตรฐาน

ตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพ 

 การปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd) รวมท้ัง 

หลักสูตรทีมี่องคกรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพรับรอง ไดรับการรับรองโดยเปนไปตามขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติของ

องคกรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพนั้นๆ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีทันสมัยและสอดคลองกับพลวัตของสังคม 

 การพัฒนาหลักสูตรใหมตามมาตรฐานคุณวุฒิ หรือเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF HEd) ทัง้ในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทที่สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก เปนตน 

 

เปาประสงคท่ี 1.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1 นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใชเพ่ือกระตุนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย เชน บทเรียนออนไลน วิจัยในชัน้เรียน เปนตน รวมทั้ง 

การใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอน นักศึกษา และผูเก่ียวของ 

กลยุทธท่ี 2 สรางความรวมมือกบัหนวยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 

 รวมมือกับหนวยงานภายนอกในการถายทอดความรู หรือประสบการณจริงใหกับนักศึกษาในชั้นเรียน หรือ

การเขารวมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกของอาจารยและนักศึกษา 

  

เปาประสงคที่ 1.3 บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และสอดคลองตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณลักษณะพ้ืนฐานของบัณฑิต  

 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ เปนผูมีความสํานึกดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ทักษะดานความรูและปญญา และมีความพรอมที่จะปฎิบัติงานตามความตองการของผูใชบัณฑิต รวมทัง้การมี

ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการใชเทคนิคทางสถิติและการใชเทคโนโลยี   
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กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในแตละสาขาวิชา 

 พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใหมีความโดดเดน มีเอกลักษณ ตามสาขาวิชา โดยการเสริมวิสัยทัศนใหกับ

นักศึกษาตามสาขาวิชา การสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ การแขงขันทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1  

 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป. 1.1 

ก. 1+2 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดรับนักศึกษา

ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

11 12 13 14 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

- ประธาน

โปรแกรมวิชา 

ป. 1.1 

ก. 1 

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดรับ

นักศึกษาไดรับการรับรองจากสภา

วิชาชีพ 

1 1 1 1 - ประธาน

โปรแกรมวิชา

บัญชี 

ป. 1.1 

ก. 2 

จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหม

ตามพลวัตของสังคม 

0 1 1 1 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

ป. 1.2 

ก. 1 

จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน 

20 30 40 50 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีมี

ความรวมมือในการจัดการเรียน

การสอน 

2 3 3 4 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนกิจกรรมการถายทอด

ความรูและประสบการณโดย

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

9 9 9 9 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

- ประธาน

โปรแกรมวิชา 

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา

ความรู ความเชี่ยวชาญ และ

เสริมสรางประสบการณ 

 

 

300 350 400 450 - ประธาน

โปรแกรมวิชา 
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เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนา

ความรู ความเชี่ยวชาญ และ

เสริมสรางประสบการณ 

10 10 10 10 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

ป1.2 

ก.3 

จํานวนแผนบุคลากรสายสอนที่

ไดรับการทบทวนและปรับปรุง 

1 1 1 1 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

- รองคณบดี

ฝายวางแผน 

ป.1.3 

ก.1+2 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ท่ีมีตอคุณลักษณะบัณฑิตใน

ภาพรวมทุกดาน (จาก 5 ระดับ) 

4 4 4 4 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

ป.1.3 

ก.1 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

(จาก 5 ระดับ) 

3.5 3.5 3.5 3.5 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 

- รองคณบดี

ฝายกิจการฯ 

ป.1.3 

ก.1+2 

อัตราการมีงานทําของบัณฑิต

ภายในระยะเวลา 1 ป 

70 75 75 80 - รองคณบดี 

ฝายวิชาการฯ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรู ดานวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ 

เศรษศาสตร นิเทศศาสตร การทองเท่ียว) 

 

เปาประสงคท่ี 2.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย  

 กลยุทธที ่1 สรางระบบและกลไกที่สนับสนุนดานการวิจัยทีต่อบสนองความจําเปนทางดานการเรียน

การสอนทองถิ่นและเสริมสรางอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ  

การจัดทําแผนบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ และจัดทําเปนคูมือการบริหารจัดการงานวิจัย ตลอดจนการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนยวิจัยธุรกิจทองถิน่ โดยมุงเนนการพัฒนางานวิจัยในชัน้เรียน การวิจัยชุมชน

ทองถนตามศาสตรและตามเอกลักษณของคณะ 

 กลยุทธท่ี 2 จัดกิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพของอาจารยและบุคลากร  

การจัดการหนุนเสริมศักยภาพดานการวิจัยใหแกคณาจารย และบุคลากร ตลอดจนจัดใหมีคลินิกวิจัย การ

อบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย และการสรางขวัญกําลังใจแกนักวิจัย 

 กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  

ประสบการณและการเพ่ิมการมีสวนรวมกับทองถิ่น 

การสรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงาน องคกรทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยและการจัดกิจกรรมรวมกันกับเครือขาย และการพัฒนา

แหลงเรียนรูในทองถ่ินรวมกัน โดยมุงเนนงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการและความจําเปนของทองถ่ิน รวมไปถึง

งานวิจัยตามจุดเนนจุดเดนของมหาวิทยาลัย 

 

เปาประสงคท่ี 2.2 มีงานวิจัยท่ีนาํไปใชประโยชน และบทความวิจยัท่ีตีพิมพเผยแพร   

 กลยุทธท่ี 1 เกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สามารถนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

และตีพิมพเผยแพรบทความวิจัย 

การสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดนําความรูดานการวิจัยที่ไดศึกษาและสรางสรรคขึ้นสูการนําไปใช

ประโยชนไดจริงท้ังการพัฒนาทองถ่ิน และการตอยอดงานวิจัยไปสูธุรกิจ ตลอดจนสรางกลไกในการสงเสริมการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และการสงเสริมใหมีการเขียนบทความและตีพิมพบทความเพื่อเผยแพรในวารสารที่

ไดรับการยอมรับและวารสารตามเกณฑของสกอ. 
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กลยุทธที ่2 สรางชองทางในการเผยแพรและประชาสัมพันธบทความวิจัย เชน วารสารวิชาการคณะ

วิทยาการจัดการ เว็บไซต 

พัฒนาชองทางการเผยแพรและประชาสัมพันธบทความวิจัย  การพัฒนาวารสารวิชาการใหผานเกณฑ

มาตรฐาน การพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยผานเว็บไซต 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2  

 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป.2.1 

ก.1 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท้ังภายในและภายนอก

ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

25,000 40,000 60,000 65,000 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ป.2.2 

ก.1 

2. จํานวนกิจกรรมการหนุนเสริม

ศักยภาพของอาจารยและนักวิจัย 

2 2 2 2 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ป.2.2 

ก.2 

3. จํานวนเครือขายดานการวิจัย 2 2 2 2 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ป.2.2 

ก.2 

4. กิจกรรมการวิจัยท่ีบูรณาการ

การเรียนการสอนรวมกับ

เครือขาย 

2 2 2 2 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ป.2.3 

ก.1 

5. รอยละของบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ ท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนอาจารย

ประจําท้ังหมด 

10 10 10 15 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ป.2.3 

ก.1 

6. รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอ

สงัคมตอจํานวนงานวิจัยท้ังหมด 

20 25 30 35 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ป.2.3 

ก.2 

7. จํานวนชองทางการเผยแพร

บทความวิจัยและวิชาการ 

1 2 2 2 รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการดานวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร การทองเท่ียว) ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 

 

เปาประสงคท่ี 3.1 มีระบบและกลไกการสงเสริมและสรางเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการรวมกับ

องคกรท้ังในระดับทองถิ่นและประเทศ  

กลยุทธท่ี 1พัฒนาระบบและกลไกท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น  

การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริการวิชาการ การจัดทําแผนงานการบริการวิชาการตามความ

ตองการของทองถิ่น มุงเนนใหงานการบริการวิชาการเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยเนนการนําศาสตร

ความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการในการบริการวิชาการ และมุงเนนใหงานการบริการวิชาการเปนสวนหนึง่

ของการพัฒนาทองถ่ิน  

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

การพัฒนาแหลงเรียนรูรวมกันทองถิ่น โดยมุงเนนใหแหลงเรียนรูดังกลาวเปนรากฐานของการพัฒนา

ทองถ่ิน และการบูรณาการดานการเรียนการสอน 

กลยุทธที ่3 บูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน ท่ีเกิดจากความรวมมือกับ

องคกรทองถิ่น องคกรวิชาชีพ หนวยงานและภาคธุรกิจ 

สงเสริมใหเกิดกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 

เปาประสงคท่ี 3.2 มีกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

 กลยุทธที่1 จัดทํากิจกรรมหรือโครงการใหบริการทางวิชาการที่มีสวนชีน้ําสังคม หรือการแกไขปญหา

ของสังคมตามศาสตรและความเชี ่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ ทีต่อบสนองความตองการของ 

ทองถิ่น (O) 

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมหรือโครงการการบริการวิชาการท่ีเปนประโยชนตอสังคมอยางแทจริง 

และสอดคลองกับศาสตรและความเชี่ยวชาญของคณะ ตลอดจนมุงเนนใหคณะวิทยาการจัดการเปนสวนหนึง่ในการ

สรางสรรคความยั่งยืนและความสุขใหแกสังคมทองถ่ิน  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3  

 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป. 3.1 

ก. 1 

1. ระดับความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามแผนการบริการ

วิชาการ 

5 5 5 5 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

ป. 3.2 

ก. 1 

2. จํานวนแหลงเรียนรู 2 2 2 2 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

ป. 3.2 

ก. 2 

3. รอยละของการบริการวิชาการท่ี

บูรณาการการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

30 30 30 30 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

ป. 3.3 

ก. 1 

4. จํานวนกิจกรรม/โครงการการ

บริการวิชาการแกสังคม 

10 10 10 10 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

ป. 3.3 

ก. 1 

5. รอยละของความพึงพอใจของ

ผูรับบรกิารวชิาการของคณะ 

80 80 80 80 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

ป. 3.3 

ก. 1 

6. ระดับความสําเร็จในการชี้นํา

และแกไขปญหาสังคม 

4 4.5 4.5 4.5 รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการอนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรูทางวิทยาการจัดการ 

 

เปาปะสงคท่ี 4.1 มีการนําองคความรูทางวิทยาการจัดการไปใชเพื่อการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น  

กลยุทธ 1 พัฒนาระบบและกลไกในสงเสริมการนําความรูทางวิทยาการจัดการ ไปทํานุบํารุงและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ เชน   มีการจัดสรรงบประมาณใหโปรแกรมวิชา   สนับสนุนให

นักศึกษาจัดทํากิจกรรม 

กลยุทธ 2 เผยแพร การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่บนฐานความรูทาง

วิทยาการจัดการ เชน มีสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน สื่อวิทยุและโทรทัศน 

กลยุทธ 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือเพือ่การทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น เชน การลงนามความรวมมือกับทองถิน่ในการทํานุบํารุง อนุรักษศิลปวัฒนธรรม กับ วัดพลับ หรือ

หอศิลปอาจารยทวี 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4  

 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป 4.1 

ก 1 

1.จํานวนกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

9  9  9  9  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา

คณะ 

ป 4.1 

ก 1 

2.มีงบประมาณในการจัดกิจกรรม  100,000 100,000 100,000 100,000 รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา 

ป 4.1 

ก 1 

3.มีกิจกรรมอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม บนฐานความรูทาง

วิทยาการจัดการ 

1  1  2  2  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา 

ป 4.1 

ก 1 

4.มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมในกลุมเครือขาย 

 

1  1  1  1  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา/

รองคณบดี

ฝายวิชาการ 
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เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป 4.2 

ก 1 

5.จํานวนกิจกรรมของการเผยแพร 

 

3  3  3  3  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา/

ประธาน

โปรแกรม

วิชา 

ป 4.2 

ก 1 

6.จํานวนรูปแบบของสื่อสําหรับการ

เผยแพร 

 

3  3  3 3 รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา 

ป 4.3 

ก 1 

7.จํานวนกิจกรรมการรณรงค 

 

2 2 2 2 รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา 

ป 4.3 

ก 1 

8.จํานวนนักศึกษาตนแบบดาน

คุณธรรมจริยธรรมของคณะ 

 

5 5 5 5 รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา/

รองคณบดี

ฝายวิชาการ 

ป 4.3 

ก 1 

9.จํานวนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ

ดานคุณธรรม จริยธรรม ของคณะ

วิทยาการจัดการ 

 

9  9  9  9  รองคณบดี

ฝายกิจการ

นกัศึกษา/

รองคณบดี

ฝายวิชาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บนฐานของการใชทรัพยากรมนุษยจากผูมีสวนไดเสียเปน

ศูนยกลางแหงการขับเคล่ือนสูการเปนองคการ แหงการเรียนรูและธรรมาภิบาล 

 

คณะมุงเนนการพัฒนาระบบบริการจัดการของคณะใหมีประสิทธิภาพท้ังระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหคณะมีความแข็งแกรง  นอกจากนี้ยังเนนระบบธรรมาภิบาลในทุก

ระดับ  ตั้งแตคณะกรรมการบริหารคณะไปจนถึงเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

 

เปาประสงคท่ี 5.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและทันตอการเปลี ่ยนแปลง เพื ่อเปนกรอบการพัฒนาความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารทางการเงิน 

ปรับปรุงระบบการบริหารทางการเงินโดยทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ดําเนินงานตามแผน  จัดทํา

รายงานการใชงบประมาณ  รวมทัง้มีการจัดการความเสีย่งตามแผนบริหารความเสี่ยงเพือ่ใชในการดําเนินงานของ

คณะใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในใหแกคณะผูบริหารไดรับทราบเปนระยะ   

กลยุทธท่ี 3 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนภารกิจของคณะ 

จัดหาทรัพยากรในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะ  เชน  ครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนดานการเรียนการ

สอน  ดานการบริหารสํานักงาน  เปนตน   

 

เปาประสงคท่ี 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

พัฒนาระบบการบริหารคณะภายใตหลักธรรมาภิบาล  โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามา 

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และการดําเนินงานตามภารกิจของคณะ  

นอกจากนี้ผูบริหารกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการดําเนินงานไปยังผูใตบังคับบัญชาเปนลําดับ 

กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะ 

สรางโอกาสและมอบหมายใหบุคลากรของคณะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานอยางท่ัวถึง และเผยแพร

ผลการดําเนินงานของคณะโดยผานสือ่ประชาสัมพันธตางๆ เชน  จดหมายขาว  วารสารประชาสัมพันธ  เว็บไซต

ของคณะ  เปนตน 
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เปาประสงคท่ี 5.3 มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  โดยมุงการสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพและการบริหารบุคคล เชน ระบบสารบรรณ ระบบฝก

ประสบการณวิชาชีพ ระบบการยืม-คืนโสตทัศนอุปกรณ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบการจัดหารายไดจากทรัพยากรของคณะ 

พัฒนาระบบการจัดหารายไดจากทรัพยากรของคณะ  โดยการกําหนดกลไกและหลักเกณฑในการ

ดําเนินงาน  และประสานกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตามระบบที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู (เชน การเรียนการสอน, การวิจัย) 

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพือ่นําไปสูการปฏิบัติ  ทัง้ดานการเรียนการสอนและการวิจัย  

เพ่ือนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  มุงเนนการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษาโดย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู   การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี  ตลอดจนการวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 5  

 

เปาประสงคและ

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป. 5.1 

ก. 1 

1.ระดับความสําเร็จของผล

การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร(จาก 5 

ระดับ) 

4 4 4 4 รองคณบดีฝายวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ, รอง

วางแผนและบรหิารและ

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

ป. 5.1 

ก. 2 

 

 

 

 

 

 

2.ระดับความสําเร็จของผล

การดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

4 4 4 4 รองวางแผนและบริหาร 

และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

3.ระดับความสําเร็จของผล

การดําเนินงานตามแผนกล

ยุทธทางการเงิน (จาก 5 

ระดับ) 

4 4 4 4 รองวางแผนและบรหิาร

และคณะกรรมการจัดทํา

แผนกลยุทธทางการเงิน 
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เปาประสงคและ

กลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 

ป. 5.1 

ก.  3 

4.ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีตอทรัพยากรท่ี

จัดสรรเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ตางๆ (จาก 5 ระดับ) 

3.51 3.51 3.51 3.51 รองวางแผนและบริหาร 

และหัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

ป. 5.2 

ก. 1 

5.ระดับความพึงพอใจของ

บคุลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการท่ีเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) (จาก 5 

ระดับ) 

3.51 3.51 3.51 3.51 รองวางแผนและบรหิาร

และหัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

ป. 5.2 

ก. 2 

6.ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมีตอการมีสวน

รวมในการดําเนินงานของ

คณะ(จาก 5 ระดับ) 

4 4 4 4 รองวางแผนและบริหาร 

และหัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

ป. 5.3 

ก. 1 

7.จํานวนระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการบริหารจัดการ 

1 2 3 4 รองวางแผนและบริหาร 

และหัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

ป. 5.3 

ก. 2 

8.จํานวนระบบการจัดการ

รายไดจากทรัพยากรของ

คณะ 

1 1 1 1 รองวางแผนและบริหาร 

และหัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

ป. 5.3 

ก. 3 

 

9.จํานวนประเด็นการ

จัดการความรู 

2 2 2 2 รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

10.ระดับความสําเร็จของ

ก า ร จั ด ก า รคว าม รู ต า ม

เกณฑการประกันคุณภาพ 

(จาก 5 ระดับ) 

4 4 4 4 รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ป. 5.3 

ก. 4 

11.ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (จาก 5 ระดับ) 

4 4 4 4 คณบดี 
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ภาคผนวก ก 

ประชุมทบทวนการจดัทําแผนทุกหนวยงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ณ วันท่ี 29 – 31   ตุลาคม   2555    

ณ ภูผาผ้ึงรีสอรท   อําเภอสวนผ้ึง   จังหวัดราชบุรี 

ข้ันตอนในกระบวนการทบทวนแผน 

1. คณะผูบริหารประกอบดวยคณบดี  รองคณบดี ประชุมวิเคราะห ประเมินและนําเสนอยุทธศาสตรในแตละ

สายงาน 

2. คณะผูบริหารประชุมเพ่ือจัดทํา (ราง)ประเด็นยุทธศาสตรและกําหนดคาเปาหมาย(KPI) รวมกัน 

3. บุคลากรของคณะประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรวมกันกําหนดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายใน

แตละยุทธศาสตร 

 

Flow Chart กระบวนการทบทวนแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผูบริหารประชุมวิเคราะห ประเมิน

ยุทธศาสตรในแตละสายงาน 

คณะผูบริหารประชุมเพ่ือจัดทํา (ราง)ประเด็น

ยุทธศาสตรและกาํหนดคาเปาหมาย(KPI) รวมกัน 

บุคลากรของคณะประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือรวมกัน

กําหนดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายในแตละยุทธศาสตร 
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ขั้นตอนที่ 1 คณะผูบริหารประชุมวิเคราะห ประเมิน

ยุทธศาสตรในแตละสายงาน 
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คณะผูบริหารประกอบดวยคณบดี  รองคณบดี ประชุมวิเคราะห ประเมินยุทธศาสตรในแตละสายงาน  เพือ่นําขอมูลการดําเนินงานในปทีผ่านมาพิจารณาในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตรในป 2556 – 2559  โดยพิจารณาจากการสํารวจการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะ ป 2555 รวมไปถึงคําแนะนําจากคณะกรรมการการตรวจประกันคุณภาพ 

ในครั้งท่ีผานมา 

กรอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของคณะ ป 2555 – 2556 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตของคณะ 

โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

1. โครงการพัฒนากระบวนการผลติบัณฑติ  

1.1 กิจกรรมพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร   

1. จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการปรับปรุง 

2. จํานวนหลักสตูรท่ีไดรบัการพัฒนา 

11 

1 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

11 - ป.ตรี 10 + ป.โท 1 

- อยูระหวางดําเนินงาน 

รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.2 กิจกรรมประชาสมัพันธ

หลักสตูร  

1. จํานวนหลักสตูรท่ีมีการประชาสัมพันธ 11 บรรลุ  ไมบรรล ุ 11  รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาการ

เรยีนการสอน  

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดทํา มคอ.3 และเอกสารประกอบการ

สอน 

2. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดทําขอสอบ 

3. จํานวนรายวิชาท่ีมีการจัดหาวัสดุการศึกษาเพ่ือฝกปฏิบัต ิ

4. จํานวนคูมือนักศึกษาสําหรับนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการช้ัน

ปท่ี 1 ปการศึกษา 2555 

5. จํานวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 

6. จํานวนรายวิชาท่ีไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

7. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาท่ีเรียนในรายวิชาท่ีมีการ

พัฒนาการเรียนการสอน (จาก 5 ระดับ) 

200 

 

200 

30 

2,000 

 

1 

 

1 

3.51 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

1 

- (2/54, 3/54, 1/55) 

 

 

 

- วิชาอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว – ดร.ณฏัฐิน ี

- อยูระหวางดําเนินงาน 

รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 
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โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

1.4  กิจกรรมการพัฒนา

บทเรยีนออนไลน          

(e-learning)  

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีบทเรียนออนไลน 

2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม (จาก 5 

ระดับ) 

50 

3.51 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

  

- ไมไดจัด 

รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.5 กิจกรรมการพัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษาเฉพาะ

สาขาวิชา  

1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเฉพาะ

สาขาวิชา 

 

2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาท่ีเขารวมกิจกรรม (จาก 

5 ระดับ) 

500 

 

 

3.51 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 - อยูในระหวางติดตาม

รายงานผลจากโปรแกรม

วิชา 

รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.6 กิจกรรมการเสริม

วิสัยทัศนใหกับนักศึกษา  

1. จํานวนกิจกรรมเสริมวิสัยทัศนนักศึกษา 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาท่ีเขารวมกิจกรรม (จาก 

5 ระดับ) 

9 

300 

3.51 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

9 

 

 

 รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.7 กิจกรรมการบรรยาย

พิเศษโดยผูเช่ียวชาญจากภายนอก  

1. จํานวนกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยผูเช่ียวชาญจากภายนอก 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมรับฟงการบรรยาย 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาท่ีเขารวมกิจกรรม (จาก 

5 ระดับ) 

9 

200 

3.51 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 อยูระหวางการดําเนินการ

อยูระหวางการดําเนินการ

อยูระหวางการดําเนินการ 

รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.8 กิจกรรมการ

แลกเปลีย่นนักศึกษา/อาจารยกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน  

1. จาํนวนนักศกึษา/อาจารย ท่ีไดรับการแลกเปลี่ยนกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืน 

1 บรรล ุ ไมบรรล ุ  - ไมมีการดําเนินการ รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

1.9 กิจกรรมพัฒนาอาจารย

และนักศึกษาสูมาตรฐานสากล 

1. จํานวนกิจกรรมพัฒนาอาจารยและนักศึกษาสูมาตรฐานสากล 

2. จาํนวนนักศกึษา/อาจารย ท่ีเขารวมกิจกรรม 

2 

10 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

2 - ก1 น.41, ก10 น.12 รองคณบดฝีายวิชาการฯ 
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โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

1.10 กิจกรรมการสาํรวจ

ภาวะการมีงานทําและติดตามผล

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

1. รอยละการมีงานทําของบัณฑติ 

2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิต (จาก 5 ระดับ) 

70 

3.51 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 - อยูระหวางการ

ดําเนินงานเพ่ิมเติม 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการฯ 

1.11 กิจกรรมการสอบ

ประมวลความรู         

(Exit-exam) 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑสอบประมวลความรู 80 บรรล ุ ไมบรรล ุ  - ไมมีการดําเนินการ รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.12 กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

1. จาํนวนกิจกรรมพัฒนากระบวนการฝกประสบการณวิชาชี 

2. จํานวนคูมือฝกประสบการณวิชาชีพท่ีจัดทําสําหรบันักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ 

3. จํานวนนักศึกษาภาคปกติท่ีไดรับการนิเทศ 

1 

2,000 

 

700 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 - ไมมีการดําเนินการ รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการฯ 

 

 

2. โครงการเสริมศักยภาพในการแขงขนั      

1.13 กิจกรรมการเสรมิทักษะ

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการอบรมทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาท่ีเขารวมกิจกรรม (จาก 

5 ระดับ) 

500 

 

80 

 

3.51  

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

  รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

 

1.14 กิจกรรมการเสรมิทักษะ

ดานภาษาตางประเทศ 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการอบรมเสรมิทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ 

2. รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบทักษะดาน

ภาษาตางประเทศ 

500 

 

50 

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

  รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 
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โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศกึษาท่ีเขารวมกิจกรรม (จาก 

5 ระดับ) 

3.51  บรรลุ  ไมบรรล ุ

1.15 กิจกรรมการเตรียม

ความพรอมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันทักษะทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

1. จํานวนกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือเสรมิศักยภาพในการ

แขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมกิจกรรม (จาก 5 ระดับ) 

2 

 

40 

3.51 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

  รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 

1.16 กิจกรรมการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. จํานวนครั้งท่ีนักศึกษาเขารวมการแขงขัน 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขัน 

5 

2 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

  รองคณบดฝีายวิชาการฯ 

และประธานโปรแกรมวิชา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2   สงเสริมการวิจัย   พัฒนา และถายทอดองคความรู ดานวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร การทองเท่ียว) 

โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

1. โครงการการพัฒนาระบบบริหารจดัการดานการวิจยั เพ่ือสรางและพัฒนาผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน    

1.1 กิจกรรมการพัฒนา

กรอบประเด็นวิจัยรวมกับทองถ่ิน 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน

งบประมาณทุนวิจยั 

1.3 กิจกรรมการพัฒนา

ขอเสนอโครงการวิจยั เพ่ือขอรบั

ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก  

 

1. เกิดกรอบประเด็นการวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน 

2. รอยละของโครงการวิจยัท่ีสอดคลองกับอัตลกัษณของ

มหาวิทยาลยัฯ 

3. เกิดเครือขายดานการวิจัย 

 

4. รอยละของอาจารยท่ีทํางานวิจัยตออาจารยประจํา

ท้ังหมด 

5. เงินทุนวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายในและ

ภายนอกตออาจารยประจํา 

2 

 

21 

 

2 

 

50 

 

75,000 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

 

 

28.57 

 

2 

 

56.4 

 

152,074.47 

 

- เกิดกรอบประเดน็ใน

การนวิจัย เรื่องการ

ทองเท่ียว 

 

 

- สีคิ้ว / มรภ.ชัยภมูิ + ม.

บุรีรัมย 

- 60 คน 

 

รองคณบดฝีายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2. โครงการสรางและพัฒนาขดีความสามารถ ดานการวิจยัใหมศีกัยภาพสงูขึน้      

2.1 กิจกรรมการอบรม

ความรูและทักษะดานการวิจัย 

2.2 กิจกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรูดานการวิจัย 

1. จํานวนของผูเขารับการอบรมตอครั้ง 

 

2. จํานวนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

วิจัยตอภาคการศึกษา 

30 

 

1 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

2 

 

1 

- ครั้งท่ี 1 = 16 คน / 

ครั้งท่ี 2 = 16 คน 

 

รองคณบดฝีายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

3. โครงการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค      

3.1 กิจกรรมการจดัทํา

วารสารวิชาการคณะวิทยาการ

จัดการ 

1. จํานวนการเผยแพรวารสารทางวิชาการตอป 

2. รอยละของจํานวนบทความท่ีถูกตพิีมพในวารสารทาง

วิชาการท่ีไดรับการรบัรอง 

1 

10 

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

1 

2.12 

 

 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บริการวิชาการ 



 

 

หนา 27 จาก 49 

โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

3.2 กิจกรรมการประชุม

วิชาการเพ่ือนําเสนอผลงาน

วิชาการและวิจัย 

3.3 กิจกรรมการให

คําปรึกษาดานการวิจัยกิจกรรม

การเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือ

นําไปใชประโยชนดานการเรียน

การสอน การบรกิารวิชาการและ

การตอยอดงานวิจัย 

3. รอยละของผลงานการวิจยัท่ีถูกนําไปใชประโยชน 20 

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

21.27 

4. โครงการพัฒนา “ศูนยวิจัยและพัฒนาธุรกิจทองถิ่น”      

4.1 กิจกรรมการจดัตั้งศูนยวิจยั

และพัฒนาธุรกิจชุมชน  

4.2 กิจกรรมการรวบรวม

สารสนเทศดานการวิจัย และธุรกิจ

ชุมชน 

4.3 กิจกรรมการประชาสมัพันธ

ศูนยวิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชน 

1. จัดตั้ง“ศูนยวิจัยและพัฒนาธุรกิจทองถ่ิน” 

2. เกิดกิจกรรมดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

1 

2 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

1 

2 

 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 



 

 

หนา 28 จาก 49 

ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการดานวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร การทองเท่ียว) ท่ีตอบสนองความตองการของสังคม 

โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

1. โครงการพัฒนาระบบการจดัการงานบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพชมุชน      

2.1 กิจกรรมสํารวจความตองการ

บริการวิชาการของชุมชน 

2.2 กิจกรรมการใหบริการวิชาการ

แกชุมชนโดยเนนการ 

บูรณาการการเรยีนการสอนและ

การวิจัย 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาแหลง

เรียนรูภายนอกรวมกับชุมชน 

2.4 กิจกรรมการตดิตามการใช

ประโยชนจากชุมชน 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการ

กับการเรยีนการสอนและการวิจยั 

2. จํานวนชุมชน/เครือขายท่ีเขารวมโครงการ ชุมชน/

หนวยงานตอป 

3. จํานวนผูรับบริการวิชาการ 

4. เกิดแหลงเรียนรูภายนอกตอป 

5. จํานวนรายวิชา/ ตํารา/ เอกสารประกอบการสอนท่ี

บูรณาการกับงานบรกิารวิชาการ (ผลงาน) 

9 

 

1 

 

100 

1 

2 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

 

50 

 

1 

 

 

20 แหลง 

3 รายวิชา 

 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บริการวิชาการ และ

โปรแกรมวิชา 

 



 

 

หนา 29 จาก 49 

ยุทธศาสตรท่ี 4   สงเสริมการอนุรักษ   เผยแพร   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรูทางวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร การทองเท่ียว)   

โครงการ 
ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ/

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 
คาเปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนินงาน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปญหา/อปุสรรค/เหตผุล

การไมบรรลุเปาหมาย 

1. โครงการสงเสริมและทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม      

1.1 ตักบาตรพฒันาจิต 

1.2 ทาํบุญวนัครบรอบการสถาปนาคณะ 

1.3 ประกวดมารยาทไทย 

1.4 ถวายเทยีนพรรษา เวยีนเทยีน 

1.5 ไหวครู 

1.6 รักษโคราชบานเอง 

1.7 เย่ียมบานศิลปนโคราช 

1.8 สืบสานงานศิลป 

1.9 บายศรีสูขวัญ 

1. รอยละของ

นักศึกษารวมโครงการ

ความพงึพอใจทศันคติ

และเจตคติ 

 

80 บรรลุ  ไมบรรลุ 

 

 - ยังไมไดดาํเนินการขอ 

1.3/ 1.6/ 1.7/ 1.8 

- กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยมีจํานวนใน

ภาคเรียนตน ไมสามารถ

ดําเนินการใหครบถวน ใน 

1 ภาคเรียน 

รองคณบดีฝายกจิการ

นักศึกษา และโปรแกรมวชิา 

2. สงเสริมการพัฒนานกัศกึษา     

2.1 ดาวเดนคนดีศรี FMS (คุณธรรมจริยธรรม) 

2.2 พี่นองสัมพันธ (สามัคคี) 

2.3 พี่สอนนอง (ศิษยเการวมปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ)  

2.4 พี่ตนแบบ (แตงกาย มารยาท ฯลฯ) 

2.5 จิตอาสา (ภายนอกและภายใน) 

2.6 สงเสริมประชาธปิไตย 

2.7 พัฒนาศักยภาพและเสริมวสัิยทัศนนักศึกษาแกนนําและศิษยเกา 

2.8 เครือขายนักศึกษาแกนนํา 

2.9 กีฬาเพื่อสุขภาพและตอตานยาเสพติด 

2.10 สงเสริมการมีรายไดระหวางเรียน 

2.11 นักศึกษาชวยสนับสนุนการสอน (TA) 

1. จํานวนผูทําความดี

รอยละของนักศึกษา

เขารวมโครงการ 

2. ความพึงพอใจ

ทศันคติและเจตคติ 

 

5 

 

 

80 

บรรลุ  ไมบรรลุ 

 

 

บรรลุ  ไมบรรลุ 

 

11 

 

 

 

 รองคณบดีฝายกจิการ

นักศึกษา และโปรแกรมวชิา 



 

 

หนา 30 จาก 49 

ยุทธศาสตรท่ี  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บนฐานของการใชทรัพยากรมนุษยจากผูมีสวนไดเสียเปนศูนยกลางแหงการขับเคล่ือนสูการเปนองคการ แหงการเรียนรู และธรร

มาภิบาล 

โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

1. โครงการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูมาตรฐานสากล      

1.1 เตรียมความพรอมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสู

มาตรฐานสากล 

1. รอยละของบุคลากรสายสอนท่ีไดรบัการพัฒนาเตรียมความ

พรอมสูมาตรฐานสากล 

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาเตรียม

ความพรอมสูมาตรฐานสากล 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุนท่ี

ไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูมาตรฐานสากล (จาก 5 ระดับ) 

80 

 

80 

 

4 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

 

 

11.76 

 

 

- อบรมภาษาอังกฤษ 2 

คน 

- ไมมีการประเมินท่ี

ชัดเจน 

รองคณบดฝีาย

วิชาการฯ และรอง

คณบดฝีายวางแผน

และบรหิาร 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของคณะวิทยาการจดัการ      

2.1 การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพ่ือตอบสนองตอการ

พัฒนาคณะ 

2.2 การทบทวนกรอบการ

ดําเนินงานของคณะ 

2.3 การพัฒนาผูบรหิารทุกระดับ

ของคณะ 

2.4 การจัดทําแผนปริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2.5 การปลูกฝงดานจรยิธรรม 

คุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีใชใน

การปฏิบัติงาน 

1. รอยละของบุคลากรสายสอนท่ีเขารับการอบรมพัฒนาตนเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาองคกร 

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขารับการอบรมพัฒนาตน

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองคกร 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทบทวนกรอบการ

ดําเนินงานของคณะ 

4. รอยละของผูบริหารทุกระดับท่ีเขารวมโครงการ 

5. จํานวนแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการปลกูฝงดานจรยิธรรม คุณธรรม 

และจรรยาบรรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

7. จํานวนโครงการเพ่ือเพ่ิมคณุภาพการบริหารจัดการสาํนักงาน

คณะวิทยาการจัดการ 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

1 

100 

 

1 

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

 

 

41.18 

 

 

 

 

 

100 

 

1 

 

 

 

- จํานวน 7 คน 

 

- อยูระหวางการ

ดําเนินงาน 

- ไมมีการดําเนินการ 

- อยูระหวางดําเนินการ 

- การมาปฏบัิติงาน 

 

- โครงการ 5 ส 

 

รองคณบดฝีายวิจัย

และบริการวิชาการ 

และรองคณบดฝีาย

วางแผนและบริหาร 
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โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

2.6 กิจกรรม 5ส 

2.7 การพัฒนาคณะสูองคกรแหง

การเรยีนรู 

2.8 การจัดทํารายงานประจําป 

2.9 การประชาสัมพันธคณะ 

8. จํานวนโครงการเพ่ือการพัฒนาคณะสูองคกรแหงการเรียนรู 

9. จํานวนองคความรูท่ีไดมีการจดัการตอป 

10. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 

11. จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทํางานของบุคลากร 

12. จํานวนรายงานประจําปคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

13. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 

1 

2 

4 

1 

2 

 

 

200 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรล ุ ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

1 

3 

 

2 

5 

 

 

250 

- ประเดน็การเรยีนรู 

-  
- ขาดขอมลู 

- 5ส / KM 

- วารสาร/จดหมายขาว/

เวปไซต/แผนพับ/

โทรทัศนวงจรปด 

 

 

 

รองคณบดฝีายวิจัย

และบริการวิชาการ 

และรองคณบดฝีาย

วางแผนและบริหาร 

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ      

3.1 ปรบัปรงุระบบโปรแกรม ยมื 

– จองอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศดาน

บุคลากร คณะวิทยาการจดัการ 

1. จาํนวนระบบสารสนเทศท่ีปรบัปรงุ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

2. จํานวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา เพ่ือการบริหารจัดการ 

3. ระดบัความพึงพอใจของผูรบับรกิารระบบสารสนเทศ (จาก 5 ระดบั) 

1 

1 

4 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

1 

2 

4.52 

 รองคณบดฝีาย

วางแผนและบริหาร 

โครงการพัฒนาระบบการจดัหารายไดจากงานวิจยั การใหบริการวิชาการและการใชทรัพยากรของคณะ    

3.3 พัฒนาระบบกลไกและการ

จัดหารายไดจากงานวิจัย การ

ใหบริการวิชาการและการใช

ทรพัยากรของคณะ 

1. จาํนวนกลไก และระบบการจดัหารายได 

 

1 บรรลุ  ไมบรรล ุ 1  รองคณบดฝีายวิจัย

และบริการวิชาการ 

4. โครงการการสรางความเขมแข็งของระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา      

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

 

1. จาํนวนระบบในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 

1 

 

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

 

1 

 

 

- 

 

 

รองคณบดฝีายวิจัย

และบริการวิชาการ 

/ รองคณบดีฝาย
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โครงการ ตัวชีว้ดัเชงิปริมาณ/ตัวชีว้ดัเชงิคุณภาพ 
คา

เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 
การดําเนนิงาน 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

ปญหา/อุปสรรค/เหตุผล

การไมบรรลเุปาหมาย 

4.2 อบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกบุคลากรและ

นักศกึษา 

4.3 สรางเครือขายดานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

2. จํานวนครั้งในการจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก

บุคลากรและนักศึกษา 

3. จาํนวนบุคลากรและนักศกึษาไดรบัการอบรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4. จํานวนเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษา 

5. ระดบัคะแนนเฉลีย่การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ 

1 

 

100 

 

1 

3.51 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

 

บรรลุ  ไมบรรล ุ

บรรลุ  ไมบรรล ุ

2 

 

131 

 

1 

4.07 

- อาจารย 1 ครั้ง /

นักศึกษา 1 ครั้ง 

- อาจารย 30 คน /

นักศึกษา 101 คน 

- มรภ.บรรีัมย / ม.สรุนาร ี

กิจการนักศกึษา 
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ขั้นตอนที่ 2 คณะผูบริหารประชุมเพ่ือจัดทํา (ราง)

ประเด็นยุทธศาสตรและกําหนดคาเปาหมาย(KPI) 

รวมกัน 
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คณะผูบริหารประชุมเพ่ือจัดทํา (ราง)ประเด็นยุทธศาสตรและกําหนดคาเปาหมาย(KPI) รวมกัน 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ ในวันที ่30 - 31 ตุลาคม 

2555 ณ ภูผาผึ้งรีสอรท   อําเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี ได (ราง) ประเด็นยุทธศาสตรและคาเปาหมาย ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตของคณะ  

 

เปาประสงคท่ี 1.1 มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและไดมาตรฐาน

ตามขอกําหนดของสภาวิชาชีพ 

 - ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)  

 - หลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพรับรอง ไดรับการรับรองโดยเปนไปตามขั้นตอนหรือแนว

ปฏิบัติขององคกรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพนั้นๆ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีทันสมัยและสอดคลองกับพลวัตของสังคม 

 - พัฒนาหลักสูตรใหมตามมาตรฐานคุณวุฒิ หรือเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF HEd) ทีส่อดคลองกับสภาพการ

เปลีย่นแปลงของสังคม เชน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา หลักสูตรนิเทศศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปนตน 

 

เปาประสงคท่ี 1.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1 นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในเพ่ือกระตุนและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 - สงเสริมใหผูสอนพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน มีชุดวิชาเรียนทีจ่ะสามารถใหนักศึกษาเรียนรูไดดวย

ตนเอง และมีแบบฝกหัดออนไลนใหผูเรียนทํา 

 - สงเสริมการใช Social Media เพื่อชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอน และ นักศึกษา 

ตลอดจนระหวางนักศึกษาดวยกันเอง 

กลยุทธท่ี 2 เชิญบุคลากรจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน มีประสบการณ มารวมในการ 

เรียนการสอน 

 - เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาถายทอดความรู หรือประสบการณจริงใหกับนักศึกษาในชัน้เรียน เชน 

เชิญผูบริหารจากภาคเอกชนมาบรรยายความรูประสบการณการดําเนินงานดานการบริหาร การตลาด การบริหาร

บุคคล เปนตน 
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กลยุทธท่ี 3 พัฒนาอาจารยใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในสาขาวิชาของตนเอง ที่

ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรวมกับโปรแกรมวิชา และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาตนเองตามแผนท่ี

กําหนด 

 

เปาประสงคท่ี 1.3 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของบัณฑิต  

 - พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศ โดยการจัดอบรมภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาเพิม่เติม และมี

การประเมินความรูของนักศึกษาท่ีไดรับภายหลังการอบรม  

 - พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี โดยจัดอบรมการใชโปรแกรมประมวลผลทางสถิติเพือ่ใหนักศึกษานําไปใช

ประกอบการศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากการวิจัย 

 - พัฒนาทักษะความรูเฉพาะสาขาใหแกนักศึกษา โดยการจัดอบรมทบทวนความรู และสงนักศึกษาเขารวม

การแขงขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในแตละสาขาวิชา 

 - พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาใหมีความโดดเดน มีเอกลักษณ ตามสาขาวิชา  

 - นํานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที ่เพือ่เปนการเปดโลกทัศน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน

และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

ป. 1.1 

ก. 1 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดรับนักศึกษาไดมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF) 

11 11 11 11  

ป. 1.1 

ก. 1 

จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดรับนักศึกษาได 

ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 

1 1 1 1  

ป. 1.1 

ก. 2 

จํานวนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหม 1 1 1 1  

ป. 1.2 

ก. 1 

จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนาบทเรียนออนไลน 60 65 70 75  

ป. 1.2 

ก. 1 

จํานวนรายวิชาท่ีมีการนํา Social Media มาใช

ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

5 10 15 20  
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เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดย

ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

9 9 9 9  

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรู ความ

เชี่ยวชาญ และเสริมสรางประสบการณ 

80 80 90 90  

ป. 1.2 

ก. 2 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมรับฟงการบรรยาย 

 

200 200 200 200  

ป. 1.3 

ก. 1 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนา

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

500 500 500 500  

ป. 1.3 

ก. 1 

รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบ

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 80 80 80  

ป. 1.3 

ก. 1 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการอบรมเสริมทักษะ

ดานภาษาตางประเทศ 

500 500 500 500  

ป. 1.3 

ก. 1 

รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบ

ทักษะดานภาษาตางประเทศ 

60 60 60 60  

ป. 1.3 

ก. 1 

จํานวนกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันทางวิชาการและวิชาชีพ 

2 2 2 2  

ป. 1.3 

ก. 1 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมการแขงขันทักษะทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

10 10 20 20  

ป. 1.3 

ก. 2 

จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษาเฉพาะสาขาวิชา 

500 500 500 500  

ป. 1.3 

ก. 2 

จํานวนกิจกรรมเสริมวิสัยทัศนนักศึกษา 9 9 9 9  

ป. 1.3 

ก. 2 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมเสริม

วิสัยทัศน 

300 300 300 300  
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรู ดานวิทยาการจัดการ 

(บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร นิเทศศาสตร การทองเที่ยว) 

 

เปาประสงคที่ 2.1 มีจํานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองความจําเปนทางดานการเรียนการสอน ทองถิ่นและ

เสริมสรางอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธท่ี 1   สรางระบบและกลไกท่ีสนับสนุนดานการวิจัยท่ีตอบสนองความจําเปนทางดานการเรียนการ

สอนทองถ่ินและเสริมสรางอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธที่ 2   มีระบบการหนุนเสริมและสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย ของอาจารยทัง้อาจารยที่เปน

นักวิจัยใหมและนักวิจัยเดิม ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา 

กลยุทธที่ 3   มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนาผลงานวิจัยทีต่อบสนองความจําเปนทางดานการ

เรียนการสอน ทองถ่ินและเสริมสรางอัตลักษณของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธท่ี 4   มีการจัดทําฐานขอมูลดานการวิจัย บทความ คณะวิทยาการจัดการ และเผยแพร 

เปาประสงคที ่2.2 มีจํานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการทีต่ีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูในฐานขอมูล

ตามเกณฑประกันคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 1   มีการจัดทําวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธท่ี 2   มีระบบและมีกิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพของอาจารยและบุคลากรดานการเขียน

บทความวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการนําเสนอผลงานออกมาในรูปของการประชุมวิชาการและ

วารสารวิชาการ 

กลยุทธท่ี 3   มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับอาจารยของคณะท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีอยู

ในฐานขอมูล 

 

เปาประสงคท่ี 2.3 เกิดความรวมมือและเครือขายดานการวิจัยรวมกับทองถิ่น  

กลยุทธที่ 1   พัฒนานักวิจัยใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและการเพมการมีสวนรวมกับ

ทองถ่ิน  

กลยุทธท่ี 2   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนยวิจัยธุรกิจทองถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหเกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการลดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 2  

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

 1. จํานวนผลงานวิจัย (ดานกาเรียนการสอน 

และการพัฒนาทองถ่ิน) 

35 35 40 40 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 2. รอยละของจํานวนผลงานวิจัยตามอัต

ลกัษณของคณะ 

25 25 30 30 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 3. รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ท่ีนําไปใชประโยชนตอสังคม 

 

 

25 30 35 40 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 4. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

10 10 15 15 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 5. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ทั้งภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

40,000 60,000 65,000 80,000 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 6. รอยและของบทความวิชาการ ตําราและ

เอกสารประกอบการสอน 

10 10 15 15 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 7. จํานวนเครือขายดานการวิจัย 2 2 2 2 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 8. จํานวนวารสารวชิาการ (ฉบบั) 1 1 1 1 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

 9. ผลงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ของศูนยวิจัยทางธุรกิจทองถ่ิน คณะ

วิทยาการจัดการ 

3 4 5 6 คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาระบบบริหารจัดการการบริการวิชาการดานวิทยาการจัดการ 

(บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร การทองเที่ยว) ที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

 

เปาประสงคท่ี 3.1 เปนท่ีพ่ึงดานวิชาการแกสังคมและทองถิ่น 

กลยุทธท่ี 1   มีการจัดทําแผนและระบบ ตลอดจนกลไกท่ีสนับสนุนดานการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 2   มีการใหบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 3   มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 4   มีการบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน 

 

เปาประสงคท่ี 3.2 เกิดความรวมมือและเครือขายดานการบริการวิชาการรวมกับองคกรท้ังในระดับทองถิ่นและ

ประเทศ  

กลยุทธท่ี1   มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  

กลยุทธท่ี2   มีการสรางความรวมมือกับองคกร องคกรวิชาชีพ หนวยงานและภาคธุรกิจ 

 

เปาประสงคที ่3.2 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานการบริการวิชาการทีมี่สวนสนับสนุน ชีน้ําและการแกไข

ปญหาทางสังคม 

กลยุทธที่1   มีกิจกรรมหรือโครงการทีมี่สวนชี้นําสังคม หรือการแกไขปญหาของสังคมตามศาสตรและ

ความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธท่ี 2   มีการจัดทําฐานขอมูลดานการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและเผยแพร 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3  

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการบริการ

วิชาการ 

5 5 5 5 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

 2. จํานวนแหลงเรียนรู 2 2 2 2 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 
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เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

 3. รอยละของความพึงพอใจของผูบริการวิชาการ

ของคณะ 

80 80 80 80 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

 4. จํานวนกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการ

แกสงัคม 

10 10 10 10 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

 5. รอยละของการบริการวิชาการท่ีบูรณาการ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

30 30 30 30 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

 

 6. รอยและของบทความวิชาการ ตําราและ

เอกสารประกอบการสอน 

10 10 15 15 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

 7. จํานวนเครือขายดานการบริการวิชาการ 2 2 2 2 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 

 8. ระดับความสําเร็จในการชี้นําและแกไขปญหา

สงัคม 

5 5 5 5 คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

และโปรแกรมวชิา 
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ยุทธศาสตรที ่4   สงเสริมการอนุรักษ เผยแพร ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบนฐานความรูทาง

วทิยาการจัดการ 

 

เปาประสงคท่ี 4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

 กลยุทธ 1   สรางระบบและกลไกสนับสนุนการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

- กําหนดแผนงานจัดกิจกรรมตักบาตรพัฒนาจิต 

- สนับสนุนทรัพยากร ไดแก งบประมาณ สถานท่ีในการเตรียมการ 

 กลยุทธ 2   สรางแรงจูงใจในการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

- ประชาสัมพันธผลการดําเนินกิจกรรมของโปรแกรมวิชาตาง ๆ 

 กลยุทธ 3   รวมมือกับเครือขายทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุมเครือขาย 

  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาประสงค 

1. ระบบและกลไกสนับสนุนการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

2. กิจกรรมทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรม 

เปาประสงคท่ี 4.2 การสงเสริมใหนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามคุณธรรมจริยธรรมคณะวิทยาการจัดการ 

 กลยุทธ 1   รณรงคและสรางคานิยมในการเปนคนดี 

 กลยุทธ 2   สรางระบบจูงใจในการทําดี มีคุณธรรมและชวยเหลือสังคม 

 กลยุทธ 3   ประชาสัมพันธสรางคานิยมในการเปนคนดี และชวยเหลือสังคมใหเปนวัฒนธรรมของ

คณะวิทยาการจัดการ 

  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาประสงค 

1.  

2. 

3. 

 

เปาประสงคท่ี 4.3 สงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ 1 

 กลยุทธ 2 

 กลยุทธ 3 
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ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จยุทธศาสตรท่ี 4 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

 1.รอยละของความพึงพอใจของนกัศึกษาและ

ผูเขารวมกิจกรรม 

    ฝายกิจการ

นกัศึกษา

คณะ/

โปรแกรม

วิชา 

 2.จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุงและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรที ่ 5   พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร บนฐานของการใชทรัพยากรมนุษยจากผูมี

สวนไดเสียเปนศูนยกลางแหงการขับเคลื่อนสูการเปนองคการ แหงการเรียนรู และธรรมาภบิาล 

 

 คณะมุงเนนการพัฒนาระบบบริการจัดการของคณะใหมีประสิทธิภาพทัง้ระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล รวมไปถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใหคณะมีความแข็งแกรง  นอกจากนี้ยังเนนระบบ 

ธรรมาภิบาลในทุกระดับ  ตั้งแตคณะกรรมการบริหารคณะไปจนถึงเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

 

เปาประสงคท่ี  5.1 มีการบริการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- โดยการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน  เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถตามสมรรถนะ 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน 

กลยุทธท่ี  3 พัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

- สงเสริมการนําองคความรูภายในคณะไปสูการปฏิบัติ 

 

เปาประสงคท่ี 5.2 คณะมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธท่ี 1 มีการบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในทุกระดับ  

 มีการบริหารจัดการอยางต เนื ่องโดยยึดหลักการบริหารจัดการที ่ดี  หรือ ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ภายในคณะ ประกอบกดวย 

 1. หลักนิติธรรม (Judge and Fair) โดยการมุงเนนความเสมอภาคและการปฏิบัติท่ียุติธรรม 

 2. หลักความโปรงใส ตรวจสอบได (Transparency) มีการเปดเผยขาวสารขอมูลใหสามารถ 

ตรวจสอบได 

 3. หลักความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ (Accountability) 

 4. หลักการมีสวนรวมทั้งในระดับผูบริหารและบุคลากรของคณะ มีการกระจายอํานาจ (Share of 

Authority) ไมไดจํากัดอยูแตผูบริหารของคณะเทานั้น 

กลยุทธท่ี  2 สงเสริมใหบุคลากรทุดระดับมีสวนรวมตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

- สงเสริมและสนับสนุนใหความรูกับบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมกับการดําเนินงานของคณะ 

 

 

 

 



 

 

หนา 44 จาก 49 

เปาประสงคที่  5.3 มีระบบสารสนเทศทีทันสมัย มีขอมูลที่ครบถวนถูกตองและสามารถเชื่อมโยงครอบคลุม

พันธกิจ เพียงพอตอการวิเคราะหตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะ 

กลยุทธท่ี  1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย   

- มีระบบ  รวมถึงเครื่องมือของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย 

กลยุทธที่  2 มีฐานขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนทุกยุทธศาสตรและพันธฺกิจของคณะที่สามารถ

เช่ือมโยงถึงกันได 

- สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ของทุกหนวยงานของคณะได  โดยฐานขอมูลมีความถูกตอง

ทันสมัยและครอบถวน ทุกความตองการของคณะ  เชน  ดานวิชาการ  ดานการวิจัย  ดานบุคลากร  ดานการ

ประกันคุณภาพ  ดานการบริหาร  เปนตน 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายความสําเร็จยุทธศาสตรท่ี 5 

เปาประสงค

และกลยุทธ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

56 57 58 59 

ป. 5.1 

ก. 1 

รอยละของบุคลากรทุกสายงานท่ีไดรับการ

พัฒนาตามสมรรถนะ 

80 85 90 95  

ป. 5.1 

ก. 2 

ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง 5 5 5 5  

ป. 5.1 

ก. 3 

จํานวนองคความรูหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีการ

เผยแพรและนํามาปฏิบัติใชจริง 

 

 

1 1 1 1  

ป. 5.2 

ก. 1/ก.2 

บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

ไม

นอย

กวา 

รอย

ละ 

3.51 

ไม

นอย

กวา 

รอย

ละ 

3.51 

ไม

นอย

กวา 

รอย

ละ 

3.51 

ไม

นอย

กวา 

รอย

ละ 

3.51 

 

ป. 5.3 

ก. 1 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนงานดานระบบสารสนเทศของคณะ 

80 85 90 90  

ป. 5.3 

ก. 2 

จํานวนฐานขอมูลท่ีใหขอมูลสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการตัดสินใจ 

1 2 3 4  
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ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรของคณะประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือรวมกันกําหนดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและ

คาเปาหมายในแตละยุทธศาสตร 
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บุคลากรของคณะประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่รวมกันกําหนดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายในแตละยุทธศาสตร  

คณะกรรมการผูบริหาร รวมถึงผูเกี่ยวของในแตละโปรแกรมวิชา รวมกันระดมสมองเพื่อรวมกันกําหนด

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชีว้ัด และคาเปาหมายในแตละยุทธศาสตร เพือ่พัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตรในป 2556 

– 2559 ใหสอดคลองกับการบริหารและเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ณ ภูผาผึง้รีสอรท   อําเภอสวนผึ้ง   

จังหวัดราชบุรี  

 

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมประชุมทบทวนการจดัทําแผนทุกหนวยงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันท่ี 29 - 31   ตุลาคม   2555 

ณ ภูผาผ้ึงรีสอรท   อําเภอสวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี 
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                แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-257789,044-272940


