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คํานํา 

 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือให
คณะมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีความสอดคลองกับสภาวะการปจจุบัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะในครั้งนี้ไดเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในคณะฯ  โดยไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน                 
พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงคณะฯ มุงหวังในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการแกทองถ่ิน โดยยังคงพันธกิจ
ตามมาตรา 8 แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรมุงหวังวาแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ป พ.ศ. 2561-2564 นี้จะเปนเครื่อง
ชี้นําคณะฯ ใหเกิดการพัฒนาสูระดับมาตรฐานคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม ขอขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารย
และบุคลากรทุกทานท่ีไดรวมกันปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมาดวยความทุมเท เสียสละ จนมีสวนทําใหคณะวิทยาการ
จัดการสามารถพัฒนาไดในปจจุบัน และมีเจริญกาวหนา  
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย)           
                                               คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                            18 สิงหาคม 2560 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

คณะวิทยาการจัดการมีความจําเปนตองทบทวนกลยุทธเดิมของคณะวิทยาการจัดการท่ีใชใน

แผนปฏิบัติราชการและพัฒนากลยุทธใหมเพ่ือใหแผนการดําเนินงาน และแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มี

ความสอดคลองกับแนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบน

กระแสโลกาภิวัตน  ตลอดจนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุอยูใน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใหการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการเปนไปตามพันธกิจและ

นโยบายจึงกําหนด วิสัยทัศน (Vision) ไวดังนี้ คือ “คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใส

ใจธรรมภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคณะวิทยาการจัดการ  ได

กําหนด ยุทธศาสตรในการพัฒนาคณะตามลําดับดังนี้ 

1. การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ มรร.

ยุทธศาสตรท่ี 1) 

2. การสรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสรางความเชี่ยวชาญในศาสตรตอบสนองความตองการของสังคม 

(สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ มรร.ยุทธศาสตรท่ี 2) 

3. การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

และประเทศไทย 4.0 (สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ มรร.ยุทธศาสตรท่ี 3) 

4. การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสูประเทศไทย 4.0 (สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ มรร.

ยุทธศาสตรท่ี 4) 

5. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ มรร.

ยุทธศาสตรท่ี 6) 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระยะ 4 ป พ.ศ.2561 - 2564   

 คณะวิทยาการจัดการมีความจําเปนตองทบทวนกลยุทธเดิมของคณะวิทยาการจัดการท่ีใชใน

แผนปฏิบัติราชการและพัฒนากลยุทธใหมเพ่ือใหแผนการดําเนินงาน และแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มี

ความสอดคลองกับแนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบน

กระแสโลกาภิวัตน  ตลอดจนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุอยูใน แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) คณะวิทยาการจัดการไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2561-2564 วันท่ี 2 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 3 คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

1.2 ขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน 

คณะวิทยาการจัดการตั้งอยูท่ี อาคารสํานักงานคณะวิทยาการจัดการอาคาร 1 และอาคาร 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
การบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา ประกอบดวย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการทองเท่ียว เปดสอนท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคปกติเปด
สอน 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการทองเท่ียว ภาคพิเศษ
เปดสอน  6 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการทองเท่ียว 

 พ.ศ. 2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2 ) พุทธศักราช 
2527 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการอยูท่ีชั้น 2 อาคาร 3 มีภาควิชาท้ังหมด 6 ภาค วิชา คือ ภาควิชาสหกรณ 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ   
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  

พ.ศ. 2528 เปดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเวนสายครุศาสตร) ไดแก วิชาการจัดการ 
การตลาด การบัญชีและธุรกิจ  

พ.ศ. 2529 เปดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการท่ัวไป 

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2535 ตามพระ ราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซ่ึงไดมีการกําหนดสวนราชการ และตําแหนงทางการบริหาร
ใหม คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ และตําแหนงหัวหนาคณะวิชาเปลี่ยน
ชื่อเปน คณบดี ผูชวยศาสตราจารยลีลา สินานุเคราะห เปนคณบดีทานแรก แบงสวนงานเปนสํานักงานคณะ
และภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาการตลาด 
ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  
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พ.ศ. 2539 หลังจากคณบดีเกษียณอายุราชการแลว ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน ดํารง
ตําแหนงคณบดีตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปนตนมา 

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดประทาน
นาม “ราชนครนิทร” สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏราชนครินทร คณะวิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติ
ภารกิจดานการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน เปนคณบดีจนถึงวันท่ี 12 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  พ.ศ.2547  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทําใหสถาบันราชภัฏราชนครินทรเปลี่ยนเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปน ตนมา มีผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางและ
ผูบริหารของคณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณะจึงเปลี่ยนเปน สํานักงานคณบดี โดยมีผูชวยศาสตราจารย  
สุมลวรรณ ยิ้มงาม ดํารงตําแหนงคณบดี ตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2547 ถึงวันท่ี 7 มีนาคม 2552 

 พ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการมีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร โดยมี อาจารยชอมณี สุคันธิน ดํารง
คณบดีตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553  

1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2553  อาจารยพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ รักษาการในตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ 

1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล ไดดํารงตําแหนง
คณบดี 

 1 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการไดมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารชุดใหม โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ดํารงตําแหนงคณบดีตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 จนถึงปจจุบัน 

 
************************* 
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ทําเนียบคณบดี 

  
หัวหนาวิชาคณะ 

   1. พฤศจกิายน พ.ศ. 2527 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 อาจารยลีลา สินานุเคราะห 
 

คณบดี 
  1. ตุลาคม พ.ศ. 2535 – กันยายน พ.ศ. 2539 อาจารยลีลา สินานุเคราะห 

   2. ตุลาคม พ.ศ. 2539 – กันยายน พ.ศ. 2543 ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน 
3. ตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2547 ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน 
4. 13 กันยายน พ.ศ. 2547 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผูชวยศาสตราจารยสุมลวรรณ ยิ้มงาม 

   5. 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553 อาจารยชอมณี สุคันธิน 
  6. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล 

 7. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย 
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โครงสรางการดําเนินงาน 
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บุคลากร 

จํานวนอาจารยของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ*** 

จํานวนอาจารย 
ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตร ี ป.โท ป.
เอก 

รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

ขาราชการ - 17 4 21 18 3 - - 21 
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการ 

- 14 6 20 17 3 - - 20 

ผูเชี่ยวชาญ - 1 2 3 3 - - - 3 
อาจารยสัญญาจาง 1 - - 1 1 - - - 1 
รวม 1 32 12 45 39 6 - - 45 
          
*** ขอมูล ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตําแหนง ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ขาราชการ  สายสนับสนุน - - -  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 5 1 - 6 
พนักงานประจําตามสัญญา 3 - - 3 
รวม 8 1 - 9 
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บุคลากรสายวิชาการ *** 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

1. นางสาวกรรณิการ มาระโภชน อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

2.  ผศ.ครรชิต มาระโภชน ผูชวยศาสตราจารย ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว

นานาชาติ) 

(MITHM) Master of International  

Tourism and Hotel  Management. 

3.  นางดวงฤดี จํารัสธนสาร อาจารย บธ.บ. (การบัญช)ี 

บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม) 

4.  นางสาวดาเรศ วีระพันธ อาจารย ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5. นายไตรภพ โคตรวงษา อาจารย ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 

6.  ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี อาจารย ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)  

7.  นางนภรภิสฏ ลัภกิตโร อาจารย บธ.บ. (การโฆษณาและการประชา-สัมพนัธ) 

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพฒันาการ) 

กําลังศึกษาตอปริญญาเอก 
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13.  นายวัฒนา พิลาจันทร อาจารย บธ.บ. (การบริหาร) 

บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 

14.  ดร.สินีนาถ เร่ิมลาวรรณ อาจารย บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

15.  นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา อาจารย บช.บ. (การบัญชี) 

บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

16.  นางสุขิฏฐา วิริยะไกรกุล อาจารย ค.บ. (ภาษาไทย) 

นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ) 

 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

17.  ดร.สุชานาถ พัฒนวงศงาม อาจารย บธ.บ. (การบัญช)ี 

น.บ. (นิติศาสตร) 

บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน) 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

8.  ผศ.ประสาน นันทะเสน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส) 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ 

และเทคนิคศึกษา) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาเอก 

9.  นางพิมพจันทร อารยเมธาเลิศ อาจารย บธ.บ. (การบัญช)ี 

บช.ม. (บัญชีการเงิน) 

10.  นายภานุวัฒน ธัมมิกนันท อาจารย ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

Postgraduate Certificate  in 

Interdisciplinary  Studies   

MBA. Specialist in Tourism and 

Hospitality 

11.  นางสาวรัชฎาพร วงษโสพนากุล อาจารย ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว) 

12. นางสาววนิดา รุงแสง อาจารย ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
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18. นางสุพาพร ลอยวัฒนากุล อาจารย บธ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

19.  นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล 

 

อาจารย บธ.บ. (การตลาด) 

บธ.ม. (การตลาด) 

20.  นางสาวอัจนา ปราชญากุล อาจารย บธ.บ. (การบัญช)ี 

บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

21. ผศ.ดร.อํานวย ปาอาย ผูชวยศาสตราจารย น.บ. (นิติศาสตร)  ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

Mini-MBA in Marketing  

กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

ค.ด. (พัฒนศึกษา) 

22.  ดร.กิตติวงค สาสวด อาจารย ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) 

ปร.ด. [การบริหารการพัฒนา (บริหารธุรกิจ

(การจัดการ))] 

23.  นายคมสันต ธีระพืช อาจารย บธ.บ. (การจัดการ) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

24.  นายจัดการ หาญบาง อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)         

25.  นายจารุต ฐิติวร อาจารย ศ.บ. (เศรษฐศาตร) 

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 

26.  นายณฐ สบายสุข อาจารย ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 

27. นางสาวทักษินาฏ สมบูรณ อาจารย ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว) 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

28.  นายธนัช ถ่ินวัฒนากุล อาจารย ศศ.บ.(นิเทศศาสตรการประชาสมัพันธ) 

นศ.ม.(วาทวิทยา) 

29.  นายธรรมรัตน สิมะโรจนา อาจารย วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

30.  ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท อาจารย ศศ.ม. (ศิลปะศาสตร) 

นศ.ม. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) 

31.  นางสาวปราริชาต ิ ร่ืนพงษพันธ อาจารย ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

วท.ม. (การศึกษาวทิยาศาสตร-คอมพิวเตอร) 
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32. ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

บธ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ) 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 

33. อาจารยปรัชญาเมธี  เทียนทอง อาจารย บธ.บ(การตลาด) 

บธ.ม(การตลาด) 

กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาเอก 

34.วาที่รอยตรีปยะภัทร คงแสนคํา อาจารย นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 

ศศ.ม. (นิเทศศาสตรและสารสนเทศ) 

35. ผศ.ดร.พิพรรธน พิเชษฐศิรประภา ผูชวยศาสตราจารย บธ.บ. (การบัญช)ี 

กจก.ม. (การจัดการ) 

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 

36.  ดร.วิชุดา จันทรเวโรจน อาจารย บธ.บ. (การตลาด) 

บธ.ม.  (การจัดการทั่วไป) 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

37.  นางวัชราภรณ สิงหสําราญ อาจารย บธ.บ. (บริหารงานบุคคล) 

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 

38.  นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท อาจารย บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร)         

39.  ผศ.สุพรรัตน วงษศรี ผูชวยศาสตราจารย บธ.บ. (การตลาด 

บธ.ม. (การจัดการ) 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

40.วาท่ีรอยโท ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ อาจารย วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

41. นางสาวชุติมา นุตยะสกุล อาจารย บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

42. ดร.ภาวิณีย มาตแมน ผูเชี่ยวชาญ บช.บ. (การบัญช)ี 

บธ.ม. (การตลาด) 

บธ.ด. (การตลาด) 

43. ดร.ปยะพงศ พัดชา ผูเชี่ยวชาญ บธ.บ. (การเงิน การธนาคาร) 

บธ.ม. (การตลาด) 

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

44. นายกฤชชัย สุขเสวี ผูเชี่ยวชาญ บข.บ. (การบัญชี) 

บช.ม. (การบัญช)ี 

45. อาจารย Wang,  Yu-Wen อาจารย B.A. (Sociology) 
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*** ขอมูล ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

ช่ือ – สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

1. นางสาวสมพร ศิริวรา นักวิชาการศึกษา บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

2. นางสาวกาญจนา พึ่งผล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนษุย) 

บธ.ม. (การจัดการ) 

3. นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

4. นางสาววาริน ภารสุคนธ นักวิชาการศึกษา ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

5. นางศิริพร ปวนกระโทก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.  (การบริหารทรัพยากรมนุษย) 

6. นางสาวณภัุทรณีย วงษเพชรอักษร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คห.บ. (อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลติภณัฑ) 

กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

7. นางอโนชา                    กรันยชาคร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 

8. นางนวพร มวงทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

9. นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.(วทิยาการคอมพิวเตอร) 

10. นางสาววรรณา วงษศรี นักการ ป.4 

11. นางดวงพร วงษโต นักการ ป.4 

12. นางสาวสําลี   ปทอง นักการ ป.4 
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อาคารสถานท่ี และสิ่งกอสราง 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ  มีอาคาร  2  หลัง  ขนาด  3  ชั้น  ไดแก  อาคาร  1  และ  อาคาร  3  มี

หองปฏิบัติการและฝกทักษะ  ดังนี้ 

 1. หองสมุดคณะ        1  หอง 

 2.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร      2  หอง 

 3.  หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง     1  หอง  

 4.  หองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน      1  หอง 

 5.  หองปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม (อาคารสัมมนาคารบางปะกง ปารค) 4  หอง   
 6.  หองสโมสรนักศึกษาคณะ      1  หอง 
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ตราสัญลักษณและดอกไมประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ความหมายของดอกพวงแสด 

       ดอกพวงแสดพันธไมเถาเลื้อยขนาดใหญ แสดงใหเห็นความ

เจริญเติบโตของคณะวิทยาการจัดการอยางไมหยุดยั้ง โดยมีคุณลักษณะ

พิเศษ     คือ มีใบประกอบ 3 ใบยอย สอดคลองกับสัญลักษณของ คณะ

วิทยาการจัดการ ประกอบดวยการประสานความรวมมือของ 3 ศาสตรท่ี

รวมกันเปน  คณะวิทยาการจัดการ คือ  

1. ศาสตรดานการบริหารธุรกิจ 

2. ศาสตรดานนิเทศศาสตร 

3. ศาสตรดานการทองเท่ียวและการโรงแรม 
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บทที่ 2  

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

 

2.1 บริบทท่ีเกี่ยวของ  

 แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ  4 ป และแผนปฏิบัติราชการ ท่ีคณะฯ ใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานชวงท่ีผานมา ถือไดวาเปนแผนท่ีมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง แตจากการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระยะ 4 ป ( พ.ศ. 2561-2564) รวมถึงแนวโนมของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนกระแสโลกาภิวัฒน ตลอดจนขอมูลผลการปฏิบัติงาน

ของคณะวิทยาการจัดการ ท่ีไดจากการประเมินของหนวยงานท้ังภายในและหนวยงานภายนอก  ทําใหคณะฯ

ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนบุคลากรท่ีตองพัฒนาใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ   วัสดุและอุปกรณทางการศึกษาท่ีตองมีใหนักศึกษาฝกทักษะอยางครบครัน   และความ

ทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เปนตน   กลยุทธของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ี

ใชเปนเครื่องมือนําทางเดิม  จึงควรท่ีจะมีการทบทวน  ปรับปรุงแกไขและ/หรือพัฒนากลยุทธใหม   เพ่ือให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน  ตลอดจนสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังกลาวขางตน  

อันจะสงผลให คณะวิทยาการจัดการ  กาวไปขางหนาอยางม่ันคงและตอเนื่อง   
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2.2 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

•  การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) 

1. วุฒิการศึกษาของอาจารยตรงตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร) และมี
วุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

2. อาจารยไดรับการอบรมและพัฒนาดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอโดยมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุน 

3. มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 
4. มีหองสมุดบริการภายในคณะมีเอกสาร  ตํารา  ท่ีมีความรูเฉพาะสาขาและทันสมัย 

5. มีสาขาวิชาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของสังคม 
6. มีหลักสูตรการบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ 
7. อาจารยมีผลงานวิจัยจํานวนมาก 
8. ผูใชบัณฑิตยอมรับในคุณภาพของบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการดานอดทน และสูงาน 

 
จุดออน (Weakness) 

1. ระบบการทํางาน การประสานงานยังขาดความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอ 
3. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการและผลงานวิชาการนอย 
4. การใชจายเงินขาดประสิทธิภาพ (การดําเนินโครงการขาดข้ันตอนการติดตามและประเมินผล) 
5. มีจํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูเรียนและผูสอนไมเพียงพอ 
6. ขาดระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีดี 
7. ขาดระบบประกันคุณภาพท่ีครบวงจร และอาจารยไมใหความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
8. ขาดระบบการบริการวิชาการระดับคณะฯ 
9. ขาดแผน/โครงการจัดหารายไดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

• การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบาย Thailand 4.0, AEC, EEC เปนโอกาสในการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
การผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 

2. คณะฯ สามารถเปดหลักสูตรใหม ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางดาน EEC และ AEC โดยเฉพาะ
หลักสูตร Double degree 

3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนการสรางโอกาสใหกับผูดอยโอกาส            
มากข้ึน 

4. ทัศนคติของคนในสังคมยังสนใจเรียนสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะ 
5. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมเรื่อง SMEs และ OTOP  
6. นโยบายประชารัฐ 
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7. มหาวิทยาลัยมีการเก็บคาเทอมถูกทําใหนักศึกษามีความตองการเขามาเรียน 
 

อุปสรรค (Threat) 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสงผลใหประชากรในวัยเรียนลดลง 
2. นโยบายของรัฐบาลท่ีมุงสรางบัณฑิตสายปฏิบัติการและอาชีวะทําใหนักศึกษาท่ีจะเขามาเรียนใน

ระดับอุดมศึกษานอยลง และนโยบายของรัฐบาลลดการผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร 
3. การเปดเสรีทางการศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศทําใหมีคูแขงขันและการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน 
4. กองทุนเงินใหกูยืม กยศ. เปนกองทุนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือกในการเขาศึกษาตอใน

สถานศึกษาอ่ืน ๆ ไดมากข้ึน 
5. วิกฤติเศรษฐกิจในปจจุบัน 
6. งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดไดรับการจัดสรรลดนอยลง 
7. ภาพลักษณ และการยอมรับจากตลาดแรงงานและสังคมท่ีมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏมีนอย 
8. พ้ืนฐานทางดานความรู ของนักศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร เปนอุปสรรคในการเรียน    

การสอนของสาขาวิชา 
9. การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดานวิทยาการเทคโนโลยีในปจจุบนั 
10. กฎระเบยีบทางราชการท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหขาดความคลองตัวในการบริหาร 
11. การพิจารณาขอผลงานวิชาการไมเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด 
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บทที่ 3 

แผนพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ป  พ.ศ.2561 - 2564  

 

3.1 ปรัชญา (Philosophy)   

 การบริหารจัดการเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จ 

 

3.2 วิสัยทัศน (Vision)   

 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.3 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ินภาคตะวันออก
ตอบสนองความตองการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ินตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถ่ินตามศาสตร

พระราชาใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอเนื่องและยั่งยืน    
4. บริการวิชาการ และประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ชุมชน องคการท้ังในและ

ตางประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินแหงภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน  

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
3.4 คานิยมองคกร (Core Values) 
 “SMART” 
    S ocial responsibility คณะมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
    M otivation  คณะท่ีมีแรงจูงใจในการทํางาน 
    A ttention  คณะท่ีมีความตั้งใจในการทํางาน 
    R eform  คณะท่ีมีการคิดใหม ทําใหม 
    T eamwork  คณะท่ีมีการทํางานเปนทีม 
 

3.5 อัตลักษณ (Identity) 
 “ใฝรู สูงาน จิตสาธารณะ” 

 

3.6 ยุทธศาสตร (Strategic)/ เปาประสงค (Goal)/ กลยุทธ (Strategies) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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   เปาประสงค  1.1 เปนศูนยความเปนเลิศทางบริการวิชาการ ในภาคตะวันออกท่ี 
                           เสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือสรางศักยภาพของผูนําชุมชนและ 
                           ทองถ่ินอยางยั่งยืน                
                1.2 เปนแหลงเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางสรรค 
                           ผลงานท่ีโดดเดนเปนท่ียอมรับของสังคม และสรางศักยภาพของผูนํา 
                           เขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน          
        กลยุทธ  1. สรางความเขมแข็งดานการบริการวิชาการเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

              ขนาดยอม และ OTOP  
 2. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูความเขมแข็ง และสรางคุณคาสูการจัดการเชิง 
              เศรษฐกิจสรางสรรค และรวมสมัย  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสรางความเชี่ยวชาญในศาสตรและ 
  ตอบสนองความตองการของสังคม 
   เปาประสงค  2.1 มีงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสรางความเขมแข็งของทองถ่ินอยางยั่งยืน 

                             2.2 การเผยแพรผลงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
         กลยุทธ 1. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการตอบสนองการพัฒนาระเบียง 
                       เศรษฐกิจภาคตะวันออกและประเทศไทย 4.0 
         2.  สรางความเขมแข็งดานการวิจัยในการพัฒนาทองถ่ิน และถายทอดไปสู 
                       การพัฒนาทองถ่ินตามนโยบายของประเทศ  
         3.  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานการวิจัย และ 
                       พัฒนานวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใช 
                    บัณฑิตและประเทศไทย 4.0 

             เปาประสงค  3.1 บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร ไดมาตรฐาน  
                                    วิชาการวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม และสถานประกอบการ 
    3.2 การเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงทุกหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลอง 
                                     กับเกณฑมาตรฐาน 2558 
                  กลยุทธ 1. พัฒนาหลักสูตรรวมกับภาคีเครือขายท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
                                 ตลาดแรงงาน  ตรงตามความตองการของทองถ่ิน ประเทศ สอดคลองกับ 

            นโยบายประเทศไทย 4.0 และตอบสนองการศึกษาไรพรมแดน  
         2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตใหมีคุณภาพท่ีพึงประสงค  
                       และเชี่ยวชาญในศาสตร                      

        3. พัฒนาแหลงเรียนรูใหสมบูรณ ทันสมัย และมีชีวิต  
        4. สงเสริมนักศึกษาใหมีสุขภาวะท้ังดานรางกาย และจิตใจ            

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสูประเทศไทย 4.0 
   เปาประสงค 4.1 ระบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการ 
                         เปลี่ยนแปลง 
                  4.2 ระบบการการจัดหารายไดของคณะวิทยาการจัดการ 
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        กลยุทธ  1. พัฒนาระบบบริหารคณะฯ สูประเทศไทย 4.0  
         2. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมในระดับของ 
              คณะ และสาขาวิชาท่ีลดความเสี่ยงในพันธกิจท่ีรับผิดชอบ 

   3. การบริหารความเปลี่ยนแปลง ใหเปนคณะฯ ท่ีรับใชสังคม 
         4. สรางกลยุทธทางการเงินท่ีครอบคลุมการหารายได ควบคุมรายจาย และ 
             การวิเคราะหตนทุนตอหนวยทุกพันธกิจ  
          5. การสื่อสารทางการตลาดอยางครบวงจร ใหเปนท่ีรูจักในภูมิภาคตะวันออก 

6. เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และ 
    ครอบคลุมทุกหนวยงานในคณะฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
เปาประสงค  5.1 บุคลากรมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน 
                    5.2 บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะท้ังดานรางกาย และจิตใจ                
        กลยุทธ  1. ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเกิด 
                         ประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมเชิงรุก  
          2. สงเสริมและสนบัสนุนการบรหิารจัดการแบบมีสวนรวม สูประเทศไทย  
  3. พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในสายงาน  

4. สรางวัฒนธรรมองคการ (การสรางความรัก ความสามัคคี การมีสวนรวม 
   ความผูกพัน)  
5. พัฒนาระบบสวัสดิการใหเหมาะสม  
 

3.7 ผังความเช่ือมโยงความสัมพันธวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาประสงค  
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วิสัยทัศน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

   

3.10  ความเช่ือมโยงระหวางพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ของหนวยงาน 

วิสัยทัศน (VISION) : คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริการวิชาการแก

สังคม และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

การยกระดับคุณภาพการผลิต

บัณฑิตที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูใช 

                    

  

 

การพัฒนาระบบบริหาร

และพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับ 

 

การบริหารจัดการคณะ

วิทยาการจัดการสู

ประเทศไทย 4.0 

 

การสรางงานวิจยั และนวัตกรรมที่

สรางความเชี่ยวชาญในศาสตรและ

ตอบสนองความตองการของสังคม 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (Strategy Map) พ.ศ. 2561-2564 

มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สราง
ความเขมแข็งของทองถิ่นอยาง

่  
 

เปนศูนยความเปนเลิศทางการบริการวชิาการในภาคตะวันออกที่เสริมสรางการเรียนรู

ตลอดชีวิตเพื่อสรางศักยภาพของผูนําชมุชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน 

เปนแหลงเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสรางสรรคผลงานที่โดดเดนเปนที่ยอมรับ

ของสังคม และสรางศักยภาพที่เขมแข็งใหกับผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนกัการเมืองทองถิ่น 

 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคู
คุณธรรม เชี่ยวชาญใน
ศาสตรตอบสนองความ

ตองการของสังคมฯ 

สรางงานวิจัยและนวัตกรรม
บนฐานทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสู
ทองถิ่นตอบสนองความตองการ

ของชุมชน และทองถิ่นฯ 

บริการวิชาการ และประสานความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา ชุมชน องคกรทั้งใน
และตางประเทศเพื่อพัฒนาภูมปิญญาทองถิ่น

แหงภาคตะวันออกฯ 

การเผยแพรผลงานวจิัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตรได

มาตรฐานวิชาการ วิชาชีพเปนทีย่อมรับของสังคม 

 

 
 

ระบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพ ทันสมยั รองรับการเปล่ียนแปลง ระบบการจัดหารายไดของคณะวิทยาการจัดการมีประสิทธภิาพ 

 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 

 เปาประสงค 

 

ประสิทธิผล                   

ตามยุทธศาสตร 

 

คุณภาพ                    

การบริการ                

 
ประสิทธิภาพ                   

การปฏิบัติการ 

 

การพัฒนาองคกร                

 

พันธกิจ 

 

การเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงทุกหลักสูตรให

ทันสมัยและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 2558 

 

 

บุคลากรมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะทั้งดานรางกายและจิตใจ 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร (Strategic) เปาประสงค (Goal) 

1. การจัดการเรียนการสอน 
 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
เชี่ยวชาญในศาสตรและภูมิปญญา
ทองถ่ินภาคตะวันออกตอบสนอง
ความตองการของสังคม และการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย  4.0 รวมท้ังเสริมสรางความ
เขมแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตท่ี
สอดคลองกับความตองการของผู ใช
บัณฑิตและประเทศไทย 4.0 

1. บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมและเชียวชาญในศาสตร
ไดมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ เปนท่ียอมรับของสังคม 
และสถานประกอบการ 
2. การเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงทุกหลักสูตรให
ทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 2558 

  6. การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือสรางความผูกพัน
กับมหาวิทยาลัยเชิงรุก 

1. บุคลากรมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน 
2. บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะท้ังดานรางกาย และ
จิตใจ     

2. การวิจัย 2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบน
ฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. การสรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ี
ส ร า ง ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ ใน ศ า ส ต ร 
ตอบสนองความตองการของสังคม 

1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสรางความเขมแข็งของ
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 
2. การเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การบริการทางวิชาการ 3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสู
ทองถ่ินตอบสนองความตองการของ
ชุ มชน  และท อง ถ่ิน ตามศาสตร
พระราชา ใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตอเนื่องและยั่งยืน    

1. การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือมุงสู
มหาวิทยาลัยชั้นนํารับใชสังคม 

1. เปนศูนยความเปนเลิศทางบริการวิชาการ ในภาค
ตะวันออกท่ีเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสราง
ศักยภาพของผูนําชุมชนและทองถ่ินอยางยั่งยืน 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู และบคุลากรทางการศึกษา 

16 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร (Strategic) เปาประสงค (Goal) 

 4. บริการวิชาการ  และประสาน
ความรวมมือระหวางสถาบัน 
การศึกษา ชุมชน องคการท้ังในและ
ตางประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ินแหงภาคตะวันออก 
ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนํา
ศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน 

  

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 3. เปนแหลงเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และสรางสรรคผลงานท่ีโดดเดนเปนท่ียอมรับ
ของสังคม  

  4. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู
ประเทศไทย 4.0 

1. ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย มี คุณ ภาพ 
ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2. ระบบการบริหารจัดการทรัพยสินและรายรับ 
รายจายท่ีนําไปสูการพ่ึงตนเองได 

  5. การพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภั ฏ     
ราชนครินทรบางคล า  ให เปน เมือง
มหาวิทยาลัย 

1. เปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว สะอาด ประหยัด
พลังงาน ลดโลกรอน 
2. บริหารแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
3. ใช พ้ืน ท่ี ให เกิดความคุมค า สอดคลองกับการ

17 
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พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร (Strategic) เปาประสงค (Goal) 

ดําเนินงานตามพันธกิจ 
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3.12 สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป พ.ศ.2561 – 2564 

ยุทธศาสตรที ่1 

การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เปาประสงค 

1.1 เปนศูนยความเปนเลิศทางบริการวิชาการ ในภาคตะวันออกท่ีเสริมสรางการเรียนรูตลอด  
     ชวีิตเพ่ือสรางศักยภาพของผูนําชุมชนและทองถ่ินอยางยั่งยืน                
1.2 เปนแหลงเรียนรูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางสรรคผลงานท่ีโดดเดนเปนท่ี 
      ยอมรับของสังคม และสรางศักยภาพของผูนําท่ีเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และ 
      นักการเมืองทองถ่ิน          

 

**หมายเหตุ  เปาหมายท่ีอยูในวงเล็บ (    )  เปนเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ 

 1. สรางความเขมแข็งดานการบริการวิชาการเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ OTOP  

 2. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสูความเขมแข็ง และสรางคุณคาสูการจัดการเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค 

และรวมสมัย 

 

เจาภาพหลัก 

1.    สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 

เจาภาพรอง 

1. ฝายวิชาการ 

2. ฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561-2564 
61 62 63 64 

1. จํานวนชุมชน ทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็ง 
- 

(2) 
- 

(2) 
- 

(3) 
1 
(3) 

2. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน 
- 

(2) 
- 

(2) 
- 

(3) 
1 
(3) 

3. รอยละของผูเขารับบริการวิชาการท่ีมีความรู/ศักยภาพเพ่ิมข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนด 
80 

(80) 

85 

(85) 

90 

(85) 

95 

(85) 

4. รอยละของความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ 
80 

(80) 

80 

(80) 

80 

(80) 

80 

(80) 
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ยุทธศาสตรที ่2 

การสรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสรางความเช่ียวชาญในศาสตรและตอบสนองความตองการของสังคม 
 

เปาประสงค 
2.1 มีงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสรางความเขมแข็งของทองถ่ินอยางยั่งยืน 

2.2 การเผยแพรผลงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 

**หมายเหตุ  เปาหมายท่ีอยูในวงเล็บ (    )  เปนเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ 

 1. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการตอบสนองการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

และประเทศ 

 2. สรางความเข็มแข็งดานการวิจัยในการพัฒนาทองถ่ิน และถายทอดไปสูการพัฒนาทองถ่ินตาม

นโยบายของประเทศ 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดานการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมตามนโยบาย

ประเทศ 4.0 
 

เจาภาพหลัก 

1.   ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 

2.   สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 

เจาภาพรอง 

          1. ฝายวิชาการ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561-2564 
61 62 63 64 

1. จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชยได 
- 

(1) 
- 

(1) 
- 

(1) 
- 

(1) 

2. จํานวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑจากงานวิจัยท่ีสามารถสรางรายได 
- 

(1) 
- 

(1) 
- 

(1) 
1 
(1) 

3. สัดสวนงานวิจัยและผลงานสรางสรรคเพ่ือทองถ่ินตอจํานวนอาจารยประจํา 
0.1 

(0.1) 

0.2 

(0.2) 

0.2 

(0.2) 

0.3 

(0.3) 

4. จํานวนผลงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินท่ีมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศ 

    หรือตางประเทศ 

- 

(1) 

- 

(1) 

- 

(1) 

1 

(1) 

5.สัดสวนงานวิจัยและผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ 

  ตอจํานวนอาจารยประจํา (เรือ่ง/คน/ป) 

0.2 

(0.2) 

0.2 

(0.2) 

0.2 

(0.2) 

0.3 

(0.3) 
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ยุทธศาสตรที ่3 

การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและประเทศไทย 4.0 
 

เปาประสงค 

3.1 บัณฑิตมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร ไดมาตรฐานวิชาการวิชาชีพเปนท่ี 
      ยอมรับของสังคม และสถานประกอบการ 
 3.2 การเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงทุกหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน  
       2558 

 

**หมายเหตุ  เปาหมายท่ีอยูในวงเล็บ (    )  เปนเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ 

 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนใหบัณฑิตมีคุณภาพท่ีพึงประสงคและเชี่ยวชาญในศาสตร 

 2. สงเสริมนักศึกษาใหมีสุขภาวะท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา 

 

เจาภาพหลัก 

1.   รองคณบดีวิชาการ 

2.   รองคณบดีกิจการนักศึกษา 

 

เจาภาพรอง 

          1. สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561-2564 
61 62 63 64 

1.  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
80 
(80) 

85 
(85) 

90 
(90) 

95 
(95) 

2.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในดานการสงเสริมสุขภาวะ 
85 
(85) 

90 
(90) 

95 
(95) 

100 
(100) 
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ยุทธศาสตรที ่4 

การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสูประเทศไทย 4.0 
 

เปาประสงค 
4.1 ระบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.2 ระบบการการจัดหารายไดของคณะวิทยาการจัดการ  
 

**หมายเหตุ  เปาหมายท่ีอยูในวงเล็บ (    )  เปนเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธมหาวิทยาลัย 

 1. พัฒนาระบบบริหารคณะวิทยาการจัดการสูประเทศไทย 4.0  

 2. เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหนวยงานในคณะ

วิทยาการจัดการ 

 3. การบริหารความเปลี่ยนแปลงใหเปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 
 

เจาภาพหลัก 

1.   กรรมการบริหารคณะ 

 

เจาภาพรอง 

          1. สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 

 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561-2564 
61 62 63 64 

1. จํานวนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานถูกตองโปรงใส ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของ 

    ขาราชการ และมหาวิทยาลัยจากผลการตรวจสอบภายใน 

1 
(14) 

1 
(14) 

1 
(14) 

1 
(14) 

2. จํานวนหนวยงานท่ีมี Lean management 1 
(8) 

1 
(10) 

1 
(12) 

1 
(14) 

3. รอยละของหนวยงานมีคูมือระบบงานของทุกหนวยงาน 60 
(60) 

70 
(70) 

80 
(80) 

90 
(90) 

4. รอยละของรายรับท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริหารทรัพยสิน 5 
(5) 

5 
(5) 

5 
(5) 

5 
(5) 

5. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามไตรมาสเปนไปตามเกณฑการเบิกจายของ 

   กระทรวงการคลัง 

92 
(92) 

92 
(92) 

92 
(92) 

92 
(92) 
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ยุทธศาสตรที ่5 

การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  
 

เปาประสงค 
5.1 บุคลากรมีสมรรถนะ และเชี่ยวชาญตามสายงาน 
5.2 บุคลากรทุกระดับมีสุขภาวะท้ังดานรางกาย และจิตใจ                

 

**หมายเหตุ  เปาหมายท่ีอยูในวงเล็บ (    )  เปนเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธมหาวิทยาลัย 

 1. ขับเคลื่อนแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหเกิดประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมเชิงรุก  

2. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจดัการแบบมีสวนรวมสูประเทศไทย 4.0 

 3. พัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในสายงาน 

 4. สรางวัฒนธรรมองคการ (การสรางความรัก ความสามัคคี การมีสวนรวม ความผูกพัน) 
 

เจาภาพหลัก 

1.   กรรมการบริหารคณะ 

เจาภาพรอง 

          1. สาขาวิชาทุกสาขาวิชา  

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2561-2564 
61 62 63 64 

1 .รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาดานการบริหาร  
25 

(25) 

30 

(30) 

35 

(35) 

40 

(40) 

2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีระดับตําแหนงสูงข้ึน 
1 

(1) 

1 

(2) 

1 

(3) 

1 

(4) 

3. รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
40 

(60) 

45 

(65) 

45 

(65) 

50 

(65) 

4. รอยละของอาจารยท่ีไดรับการพัฒนา 
80 

(80) 

80 

(80) 

80 

(80) 

80 

(80) 

5. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
60 

(80) 

60 

(80) 

60 

(80) 

60 

(80) 

6. ระดับความสุขของบุคลากร 
4 

(4) 

4 

(4) 

4 

(4) 

4 

(4) 
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แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ ตัวชี้วัด/ เปาหมาย/ กลยุทธ/ โครงการ/ งบประมาณ 
 

วิสัยทัศน : คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมาภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

พันธกิจคณะวิทยาการจัดการ : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

1. เปนศูนยความเปนเลิศ

ทางบริการวิชาการ ใน

ภาคตะวันออกท่ี

เสรมิสรางการเรียนรู

ตลอดชีวิต เพ่ือสราง

ศักยภาพของผูนําชุมชน

และทองถ่ินอยางยั่งยืน 

จํานวนชุมชน ทองถ่ินท่ี

ไดรับการพัฒนาและมี

ความเขมแข็ง 

- - - 1 สรางความเข็มแข็งดาน

การบริการวิชาการใน

ภาคตะวันออก 

1.โครงการใหบริการ

วิชาการแกชุมชนสูความ

เขมแข็งในภาค

ตะวันออก 

    สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 จํานวนเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกในการพัฒนา

ชุมชน/ทองถ่ิน 

1 1 1 1  2. โครงการสราง

เครือขายความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอกใน

การพัฒนาชุมชน/

ทองถ่ิน 

 

    สาขาวิชานิเทศฯ (61) 

สาขาวิชาบัญชี (62) 

สาขาการทองเท่ียว (63) 

สาขาการตลาด (64) 

 



30 

 
เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

 รอยละของผูเขารับ

บริการวิชาการท่ีมี

ความรู/ศักยภาพเพ่ิมข้ึน

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

80 85 90 95        

2.เปนแหลงเรยีนรูศลิปะ 

วัฒนธรรม ภูมปิญญา

ทองถ่ิน และสรางสรรค

ผลงานท่ีโดดเดนเปนท่ี

ยอมรับของสังคม 

จํานวนองคความรู และ

งานสรางสรรคทาง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน (ไมนับ

ซ้ํา) (เรื่อง) 

1 1 1 1  โครงการอนุรักษ สืบสาน 

สรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

1 1 1 1 รองคณบดีกิจการ นศ. 
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แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ ตัวชี้วัด/ เปาหมาย/ กลยุทธ/ โครงการ/ งบประมาณ 
 

วิสัยทัศน : คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมาภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการวิจัย 

พันธกิจคณะวิทยาการจัดการ : สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสรางความเชี่ยวชาญในศาสตรและตอบสนองความตองการของสังคม 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

1. มีงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีสรางความ

เขมแข็งของทองถ่ินอยาง

ยั่งยืน 

จํานวนผลงานวิจัยท่ี

สามารถนําไปตอยอดเชิง

พาณิชยได 

- - 1 1 สรางงานวิจัยและ

นวัตกรรมแบบบูรณา

การตอบสนองการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกและ

ประเทศ 

1. โครงการวิจัยเพ่ือ

รองรับการไหลเขาของ

แรงงานตางดาว และการ

จัด zoning 

    ผูชวยคณบดีวิจัย 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 จํานวนนวัตกรรม/

ผลิตภณัฑจากงานวิจัยท่ี

สามารถสรางรายได 

- - 1 1 สรางความเข็มแข็งดาน

การวิจัยในการพัฒนา

ทองถ่ิน และถายทอด

ไปสูการพัฒนาทองถ่ิน

ตามนโยบายของ

ประเทศ 

2. โครงการถายทอดและ

นําองคความรูจาก

งานวิจัยสูการพัฒนาการ

เรียนการสอน และ

บริการวิชาการ เพ่ือสราง

รายได และสรางอาชีพ

แกชุมชน 

    ผูชวยคณบดีวิจัย 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

 สัดสวนงานวิจยัและ

ผลงานสรางสรรคเพ่ือ

ทองถ่ินตอจํานวน

อาจารยประจํา 

0.1 0.15 0.2 0.25 สรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกดานการวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรม

ตามนโยบายประเทศ 

4.0 

3.โครงการวิจัยเพ่ือ

ทองถ่ินท่ีมีความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอกท้ัง

ในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

    ผูชวยคณบดีวิจัย 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 จํานวนผลงานวิจัยเพ่ือ

ทองถ่ินท่ีมีความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอกท้ัง

ในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

1 1 1 1        

2. การเผยแพร

ผลงานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

สัดสวนงานวิจยัและ

ผลงานสรางสรรคท่ี

ตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา (เรื่อง/

คน/ป) 

0.2 0.22 0.24 0.26        

 รอยละของผลงานวิจัยท่ี

นําไปใชประโยชนตอ

จํานวนงานวิจัยท้ังหมด 

20 20 20 20        
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แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ ตัวชี้วัด/ เปาหมาย/ กลยุทธ/ โครงการ/ งบประมาณ 
 

วิสัยทัศน : คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมาภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการจัดการเรียนการสอน 

พันธกิจคณะวิทยาการจัดการ : ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ินภาคตะวันออกตอบสนองความตองการของสังคม และการ 

                                       พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและประเทศไทย 4.0 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

1. บัณฑิตมีความรูคู

คุณธรรมและเชียวชาญ

ในศาสตรไดมาตรฐาน

วิชาการ วิชาชีพ เปนท่ี

ยอมรับของสังคม และ

สถานประกอบการ 

รอยละของบัณฑิตท่ีมี

งานทําตามศาสตรและ

วิชาชีพ 

80 85 90 95 พัฒนาระบบการเรียน

การสอนใหบัณฑิตมี

คุณภาพท่ีพึงประสงค

และเช่ียวชาญในศาสตร 

1. โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดับช้ันเรียนและ

พัฒนาทักษะผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 

    รองคณบดีวิชาการ 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 รอยละของความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

85 90 95 100 พัฒนาแหลงเรียนรูให

สมบูรณ ทันสมัย และมี

ชีวิต 

2. โครงการปรับปรุง

หองเรียน จัดหาสิ่ง

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรูแบบครบวงจร

ภายในมหาวิทยาลัย 

 

    รองคณบดีวิชาการ 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

       3. โครงการสรางความ

รวมมือเพ่ือพัฒนาแหลง

เรียนรูและแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

    รองคณบดีวิชาการ 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาในดานการ

สงเสริมสุขภาวะ 

4 4 5 5 สงเสริมนักศึกษาใหมสีุข

ภาวะท้ังทางดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และปญญา 

4. โครงการสงเสรมิสุข

ภาวะสําหรับนักศึกษา 

    รองคณบดีวิชาการ 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

2. การเปดหลักสตูรใหม 

และปรับปรุงทุกหลักสูตร

ใหทันสมัย สอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐาน 2558 

รอยละของจํานวน

หลักสตูรท่ีไดรับการ

ปรับปรุงใหทันสมยัและ

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 2558 

90 95 98 100 พัฒนาหลักสตูรรวมกับ

ภาคีเครือขายท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ตลาดแรงงาน ตรงตาม

ความตองการของ

ทองถ่ิน ประเทศ 

สอดคลองกับนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 

5. โครงการปรับปรุงทุก

หลักสตูรใหทันสมัย และ

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 2558 

    รองคณบดีวิชาการ 

สาขาวิชาทุกสาขาวิชา 

 จํานวนหลักสตูรใหม/ป 1 1 1 -  โครงการพัฒนาหลักสตูร

ใหมท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของสังคม 

ตลาดแรงงาน ตรงตาม

ความตองการของ

ทองถ่ิน ประเทศ 

    รองคณบดีวิชาการ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสคร (61) 

สาขาวิชาผูประกอบการ (62) 

สาขาวิชาโลจิสติกส (63) 
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แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ ตัวชี้วัด/ เปาหมาย/ กลยุทธ/ โครงการ/ งบประมาณ 
 

วิสัยทัศน : คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมาภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : - 

พันธกิจคณะวิทยาการจัดการ :  - 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสูประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

1. ระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลยัมีคณุภาพ 

ทันสมัย รองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนหนวยงานท่ี

ปฏิบัติงานถูกตองโปรงใส 

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับของขาราชการ 

และมหาวิทยาลัยจากผล

การตรวจสอบภายใน 

9 9 9 9 พัฒนาระบบบริหาร

มหาวิทยาลยัสูประเทศ

ไทย 4.0 ตามศาสตร

พระราชา   

1. โครงการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

    สาขาวิชาทุกสาขาวิชา

หลักสตูร MBA              

สํานักงานคณะฯ 

  1 1 1 1  2. โครงการจัดทํา และ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร

ของคณะฯ 

    รองคณบดีวางแผนฯ 

  1 1 1 1  5. โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสภาพแวดลอม และ

สิ่งสนับสุนนการ

ดําเนินงานของคณะฯ 

 

    หัวหนาสํานักงาน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

2. ระบบการบริหาร

จัดการทรัพยสินและ

รายรับ รายจายท่ีนําไปสู

การพ่ึงตนเองได 

รอยละของรายรับท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการบริหาร

ทรัพยสิน 

5 5 5 5 สรางกลยุทธทางการเงิน

ท่ีครอบคลุมการหา

รายได ควบคุมรายจาย 

และการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวยทุกพันธกิจ 

1. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทํา

รายละเอียด 

กลยุทธการเงินท่ี

ครอบคลมุการหารายได 

ควบคุมรายจาย การ

กํากับติดตามในการใช

จายงบประมาณ และ

การวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยทุกพันธกิจ 

    -ผูชวยคณบดฝีายจัดหา

รายได 

-หัวหนาฝายการเงิน

คณะฯ 

      การสื่อสารทางการตลาด

อยางครบวงจร ใหเปนท่ี

รูจักในภูมิภาคตะวันออก 

2. โครงการสื่อสารทาง

การตลาดอยางครบวงจร 

ใหเปนท่ีรูจักในภูมภิาค

ตะวันออก 

    รองคณบดีวิชาการ 

หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณตามไตรมาส

เปนไปตามเกณฑการ

เบิกจายของ

กระทรวงการคลงั 

92 92 92 92       รองคณบดีวางแผน 
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แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร/ เปาประสงค/ ตัวชี้วัด/ เปาหมาย/ กลยทุธ/ โครงการ/ งบประมาณ 
 

วิสัยทัศน : คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรท่ีมีนวัตกรรมนําสมัย ใสใจธรรมาภิบาล การมีสวนรวม เนนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : - 

พันธกิจคณะวิทยาการจัดการ :  - 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

1. บุคลากรมสีมรรถนะ 

และเช่ียวชาญตามสาย

งาน 

รอยละของผูบริหารท่ี

ไดรับการพัฒนาดานการ

บริหาร 

25 30 35 40 ขับเคลื่อนแผนบริหาร 

และแผนพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับใหเกิด

ประสิทธิภาพอยางเปน

รูปธรรมเชิงรุก 

1. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการสําหรับ

ผูบริหารดานการบรหิาร 

    กรรมการบริหารคณะฯ 

หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

 รอยละของบุคลากร 

สายสนับสนุนท่ีมรีะดับ 

ตําแหนงสูงข้ึน 

1 1 1 1 สงเสริมและสนับสนุน

การบริหารจัดการแบบมี

สวนรวมสูประเทศไทย 

4.0 

2. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการบุคลากรสาย

สนับสนุน 

    กรรมการบริหารคณะฯ

หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

 รอยละของอาจารยท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

60 65 65 65 พัฒนาบุคลากรใหมี

ความกาวหนาในสายงาน 

3.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการสายวิชาการ 

    รองคณบดีวิชาการ 

 รอยละของอาจารยท่ี

ไดรับการพัฒนา 

80 80 80 80  4.โครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ 

 

    รองคณบดีวิชาการ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

 รอยละของบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีไดรับการ

พัฒนา 

80 80 80 80  5.โครงการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

    รองคณบดีวางแผนฯ 

       6. โครงการจัดทําคูมือ

ปฏิบัติงานในทุก

หนวยงาน 

    หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

2. บุคลากรทุกระดับมสีุข

ภาวะท้ังดานรางกาย 

และจิตใจ 

ระดับความสุขของ

บุคลากร 

4 4 4 4 สรางวัฒนธรรมองคการ 

(การสรางความรัก ความ

สามัคคี การมสีวนรวม 

ความผูกพัน) 

7. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือสราง

วัฒนธรรมองคการ 

    หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

  1 1 1 1  8. โครงการอบรมเพ่ือ

เสรมิสรางการบริการท่ีดี 

(Service mind) 

    หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

  1 1 1 1  9. โครงการ OD  

(Organization 

Development) 

    หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

  1 1 1 1  12. โครงการสงเสริม

สนับสนุนใหบุคลากรมี

ความรักผูกพันธตอ

องคการ ยกยองคนเกง 

คนด ี

    หัวหนาสํานักงานคณะฯ 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด กลยุทธ โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

61 62 63 64 61 62 63 64 

  1 1 1 1 พัฒนาระบบสวัสดิการให

เหมาะสม 

13. โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

เสรมิสรางความสุขให

บุคลากรทุกระดับ 

    หัวหนาสํานักงานคณะฯ 
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ณ หองประชุมช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการ 

2 สิงหาคม 2560 
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