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ร�วมมือจากทุกฝ:าย ผู6จัดทํา

จะเป!นประโยชน� เป!นแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ตามหลักการจัดทําแผนกลยุทธ� นอกจากนี้ยังคํานึงถึง 
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เป!นแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ในช�วง 5 ป@ต�อจากนี้ไป 
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ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ� 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�จัดตั้งข้ึน เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2479 บนเนื้อที่ 
42 ไร(เศษ โดยใช-ชื่อว(า “โรงเรียนฝ0กหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ�”      
ป6 พ.ศ. 2511 ได-ยกฐานะเป;น วิทยาลัยครูอุตรดิตถ� 
 ป6 พ.ศ. 2527 ได-มีการแก-ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระ 
สําคัญให-วิทยาลัยครูอุตรดิตถ�เป;นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด-านการเรียน    
การสอนวิชาการต(าง ๆ มีผลทําให-เกิดคณะวิชาต(าง ๆ ข้ึนมาโดยเฉพาะ “คณะวิชา
วิทยาการจัดการ” เพื่อเปDดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร� เร่ือยมา
จนขยายเป;น สาขาวิชาบัญชีและเศรษฐศาสตร� 
          ป6 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู(หัวได-ทรงโปรดเกล-าพระราชทาน 
ชื่อ “สถาบันราชภัฏ” แทนคําว(า “วิทยาลัยครู” 
          ป6 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู(หัวได-ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล-าฯ  พระราชทานนามใหม(ว(า  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และมีผลทําให-
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได-ก-าวสู(การเป;นมหาวิทยาลัยราชภัฏนับแต(นั้นมา โดย  
ในป6 พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยได-กําหนดแผนยุทธศาสตร�  การพัฒนาอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� (พ.ศ. 2555 - 2558) ดังนี้ 

ปรัชญา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�เป;นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาท-องถ่ิน ในการเพิ่มคุณภาพของชีวิตประชาชน ตลอดจนเสริมสร-างพลัง
ปMญญาของแผ(นดินฟOPนฟูหลักการเรียนรู- เชิดชู ภูมิปMญญาท-องถ่ินและสร-างสรรค�
ศิลปวิทยา 
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วิสัยทัศน� 
           ภายในป6 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� จะเป;นมหาวิทยาลัยที่
มุ(งพัฒนาทางด-านสังคมศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู(กับ
การจัดการเรียนรู- เพื่อใช-องค�ความรู-ในการพัฒนาชุมชนท-องถ่ินบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร(วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจ  

 1. จัดการเรียนรู-แก(บัณฑิตและสังคมอย(างมีคุณภาพ 
 2. ผลิตครูและส(งเสริมวิทยฐานะครู 

 3. ผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช-ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนรู-และพัฒนาสังคม 
 4. ทํานุบํารุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 5. ให-คําปรึกษาทางวิชาการแก(ชุมชนท-องถ่ิน ส(งเสริมองค�ความรู-ของปราชญ�
ท-องถ่ินให-เป;นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ(ายทอดองค�ความรู-ใหม(เพื่อตอบสนองต(อ
ชุมชนและท-องถ่ิน 
 7. ส(งเสริมการใช-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมอย(างสมดุลเพื่อความ   
เจริญก-าวหน-าของสังคมอย(างยั่งยืน 
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให-มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ-านเมืองที่ดี 
 9. เตรียมความพร-อมของบุคลากรและนักศึกษา ด-านการศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมให-สอดคล-องกับการรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน  
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ยุทธศาสตร� 
 1. ยุทธศาสตร� บัณฑิตดีมีคุณภาพ เป;นยุทธศาสตร�ในการสร-างบัณฑิตให-
เป;นคนดี คนเก(ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรอบรู-ในวิชาชีพ
สามารถแก-ปMญหา พัฒนาท-องถ่ิน  สังคม  ประเทศชาติ  และสามารถทํางาน
ร(วมกับประชาคมอาเซียน  
 2. ยุทธศาสตร� บูรณาการพันธกิจอย)างมีส)วนร)วม เป;นยุทธศาสตร�ที่      
บูรณาการพันธกิจ ด-านการวิจัย การผลิตบัญฑิต และการบริการทางวิชาการโดย
อาศัยความร(วมมือของทุกฝTาย เพื่อพัฒนาสังคม 
 3. ยุทธศาสตร� การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป;นยุทธศาสตร�
การบริหารจัดการโดยใช-หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร(งใส การมีส(วนร(วม 
ความรับผิดชอบและความคุ-มค(า 
 4. ยุทธศาสตร� ความพร,อมสู)ประชาคมอาเซียน เป;นยุทธศาสตร�เสริมสร-าง
ศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในท-องถ่ิน ให-สามารถเข-าร(วม
ประชาคมอาเซียนได- 

จุดหมาย 

            “เป;นมหาวิทยาลัยคุณภาพของปวงชน ที่ประชาชน องค�กรท-องถ่ิน 
หน(วยงานระดับชาติ นานาชาติ ยอบรับว(ามีความสําคัญต(อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและพร-อมรับการเปลี่ยนแปลงสู(ประชาคมอาเซียน” 
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วัตถุประสงค� 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  1   
 เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิของผู- เข-าศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ง
ทางด-านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความต-องการของท-องถ่ินและ
ประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให-เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให-โอกาสบุคคลในท-องถ่ินเข-าศึกษาไม(น-อยกว(าร-อยละ 70 ของ
นักศึกษาทั้งหมด มุ(งเน-นให-ผู-สําเร็จการศึกษามีความรู-ความสามารถ มีคุณธรรม    
มีความพร-อมที่จะรับใช-ท-องถ่ิน ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  2   
 เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ  ส(งเสริมวิทยาฐานะครูและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู- ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโรงเรียนสาธิตเป;นโรงเรียนชั้นนํา สามารถ
เป;นแหล(งฝ0กประสบการณ�วิชาชีพครู 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  3   
 เพื่อให-มีผลงานวิจัย ทั้งการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการวิชาชีพ
การวิจัยเพื่อพัฒนาท-องถ่ิน มีผลงานวิจัยของอาจารย� บุคลากรและนักศึกษา  
ตีพิมพ�เผยแพร(ระดับชาติ นานาชาติ  นําไปใช-ประโยชน� สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาสังคม 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  4   
 เพื่อให-มีการทํานุบํารุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม  สืบสานโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  5   
 เพื่อบริการทางวิชาการแก(สังคม ส(งเสริมและพัฒนาองค�ความรู-ของปราชญ�
ท-องถ่ินให-เป;นวิชาชีพชั้นสูง 
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 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  6   
 เพื่อผลิตนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เป;นผลมาจากการวิจัย และถ(ายทอดสู(ชุมชน
ท-องถ่ิน 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  7   
 เพื่อให-นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท-องถ่ิน สามารถใช-ประโยชน�จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  พร-อมกับรักษาสิ่งแวดล-อมอย(างสมดุลและยั่งยืน 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  8   
 เพื่อพัฒนาให-เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ทั้งด-านการบริหารงานบุคลากรงาน
วิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานงบประมาณและการเงิน ที่เอื้อต(อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจได-อย(างมีคุณภาพ โดยมีการจัดทําข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
คําสั่งอย(างเหมาะสม 
 วัตถุประสงค�ข,อท่ี  9   
 เพื่อให-นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท-องถ่ินมีศักยภาพเข-าสู(การเป;น
ประชาคมอาเซียนในด-านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง 
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การวิเคราะห�สภาพแวดล,อมของคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� โดยใช,เทคนิค SWOT 

 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. บุคลากรในคณะส(วนใหญ(เป;นคนรุ(นใหม( (อายุเฉลี่ย 40 ป6) คณะมีพลัง  
ในการทํางาน  
 2. บุคลากรสนใจพัฒนาตนเองและได-รับการสนับสนุนตามเปVาหมายของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
 3. คุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการมีแนวโน-มที่เพิ่มข้ึนอย(างต(อเนื่อง ภายใน
ป6 2560 จะมีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมทั้งสิ้นประมาณ 
49.59 % เพิ่มข้ึนจากป6ปMจจุบัน (พ.ศ. 2556) 24.19 %  
 4. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจในการบริหารสู(คณะมากข้ึน ส(งผลให-
การบริหารงานคล(องตัว 
 5. มีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ที่ประกอบด-วยผู-ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ซ่ึงเป;นผู-มีความรู- มีผลงานทั้งด-านวิชาการและธุรกิจ 
 6. ศิษย�เก(าของคณะวิทยาการจัดการมีศักยภาพและให-การสนับสนุนคณะ
เป;นอย(างดี 
 7. มีโครงการบริการวิชาการเด(นสามารถตอบสนองชุมชน 
 8. มีกิจกรรมสนับสนุนและส(งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 9. มีระบบประกันคุณภาพดี 
 10. มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
 11. บุคลากรตรงตามสาขา 
 12. ได-รับการสนับสนุนในการศึกษาต(อ 
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 13. มีการกระจายอํานาจ 
 14. บุคลากรมีหน-าที่ชัดเจน 
 
จุดอ)อน (Weaknesses) 
 1. จํานวนอาจารย�ที่ดํารงตําแหน(งทางวิชาการมีน-อย มีผู-ช(วยศาสตราจารย�  
8 คน (12%) อาจารย� 55 คน (87.30%) (รายงานประจําป6 2554 คณะวิทยาการ
จัดการ)  
 2. ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตํารา) ที่ได-รับการรับรองมี
จํานวนน-อย 
 3. ห-องเรียนและห-องปฏิบัติการไม(เพียงพอต(อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2,165 คน (นักศึกษาปกติ ปริญญาตรี 1,723 คน ภาคพิเศษ ปริญญาตรี 366 คน 
และ ปริญญาโท 76 คน)  
 4. นักศึกษาที่เข-ามาเรียนในคณะฯ มีศักยภาพค(อนข-างต่ํา 
 5. ห-องปฏิบัติการและครุภัณฑ�ไม(เพียงพอ 
 6. อาจารย�มีจํานวนน-อยไปไม(สามารถพัฒนาหลักสูตรได-หลากหลาย 
 7. อาจารย�ยังขาดประสบการณ�ด-านการวิจัยและพัฒนา 
 
โอกาส (Opportunity) 
 1. การเมืองการปกครอง มีการกระจายอํานาจการปกครองสู(ท-องถ่ิน คณะ
สามารถสร-างเครือข(ายบูรณาการความรู- บริการวิชาการและการวิจัยร(วมกับพื้นที่ 
ท-องถ่ินและชุมชนได-หลากหลายศาสตร� รวมทั้งยังเป;นแหล(งรายได-ที่จะเพิ่มข้ึนอีก
ทางหนึ่ง 
 2. นโยบายการบริหารราชการแผ(นดินของรัฐบาลป6 2555 
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  2.1 นโยบายการบริหารราชการแผ(นดินของรัฐบาล ประกอบด-วย
นโยบาย ด-านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต นโยบายด-านการศึกษา เช(น 
สนับสนุนการวิ จัยและพัฒนา เพื่ อสร- างทุนปMญญาของชาติ  และเพิ่ม ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย� เพื่อรองรับการเปDดเสรีประชาคมอาเซียน 
  2.2 นโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เช(น 
จัดระบบบริหารงานวิจัยให-เกิดประสิทธิภาพสูง  
  2.3 นโยบายบริการจัดการบ-านเมืองที่ดี 
  2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่  11 ได-ให-
ความสําคัญของการพัฒนาคน สู(การเรียนรู-ตลอดชีวิตอย(างยั่งยืน  (แผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� (พ.ศ. 2555-2558), 2556) 
  2.5 นโยบายรัฐบาลเร่ืองยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่ม
รายได-ผู-ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป;น 15,000 บาท เป;นโอกาสที่ทําให-มี
รายได-ค(าตอบแทนพนักงานเพิ่มส(งเสริมด-านขวัญและกําลังใจ ตลอดจนเป;นการ
กระตุ-นให-มีผู-สนที่จะเข-าศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนด-วย 
 3. สถานการณ�การผลิตด-านการเกษตรของประเทศมีแนวโน-มดีข้ึน และ
จังหวัดอุตรดิตถ� มีผลผลิตที่ส(งผลต(อเศรษฐกิจของจังหวัดที่สําคัญทั้งด-าน
การเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย�และบริการหลายอย(าง ซ่ึงคณะวิทยาการ
จัดการมีบทบาทสําคัญในการให-บริการวิชาการ การวิจัยเพื่อส(งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและท-องถ่ิน 
 4. การเปDดประชาคมอาเซียนส(งผลให-คณะฯ คนได-เข-าถึง การศึกษา      
การฝ0กอบรม การวิจัย นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อก-าวสู(ประชาคมอาเซียนได-อย(าง
เหมาะสม 
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ภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. การเปDดเสรีทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมีการ
รวมกลุ(มกัน ทางเศรษฐกิจมากข้ึน มีการย-ายฐานการผลิต การเคลื่อนย-ายแรงงาน 
เป;นต-น ส(งผลต(อการพัฒนากําลังคนให-มีความรู- ความสามารถทั้งด-านภาษาและ
เทคโนโลยี 
 2. การให-บริการการศึกษาของสถาบันการศึกษาต(าง ๆ มีจํานวนมากข้ึน
ส(งผลต(อจํานวนนักศึกษาเข-าใหม(  
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป;นตัวปVอนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ําลง 
ประกอบกับประชากรไทยเพิ่มข้ึนอย(างช-า ๆ จํานวนเด็กและเยาวชนมีจํานวนลดลง 
(แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� (พ.ศ. 2555-
2558), 2556) 
 4. ความเปลี่ยนแปลงด-านเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล-อม ส(งผลต(อการ
จ-างงาน การผลิตและการอยู(รอดของมนุษย� 
 5. การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนทําให-เกิดความต-องการแรงงาน 
 6. ความเจริญทางเทคโนโลยีไปอย(างรวดเร็วกว(าการพัฒนาทางด-านการใช-
อุปกรณ�ที่ทันสมัยในสถานศึกษา 
 7. การสะสมชื่อเสียงยังไม(เพียงพอ 
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ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

           คณะวิทยาการจัดการ เป;นส(วนหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 
เดิมเรียกว(า “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” ใช-อาคาร 10 ของมหาวิทยาลัยเป;น
สํานักงานของคณะวิชา และในป6 พ.ศ. 2529 จึงได-เปลี่ยนจาก คณะวิชาวิทยาการ
จัดการเป;น “คณะวิทยาการจัดการ” คณะวิทยาการจัดการมีภารกิจหลักคือ     
การจัดการการเรียนการสอน เพื่อให-การศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี 
เศรษฐศาสตร� และนิเทศศาสตร� ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้
ยังมีภารกิจอื่น ๆ ได-แก( การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร-างองค�ความรู-     
การให-บริการวิชาการแก(สังคม ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม โดย
ปMจจุบันแบ(งออกเป;น 2 ภาควิชา และ 1 โครงการจัดตั้งภาควิชา ได-แก( ภาควิชา
บริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร� และโครงการจัดตั้งภาควิชา
นิเทศศาสตร� 
          คณะวิทยาการจัดการได-กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ กลยุทธ� และ
เปVาประสงค� ในแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2556-2560  ซ่ึงสอดรับกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�แผนยุทธศาสตร�จังหวัดและยุทธศาสตร�
ของชาติ ไว-ดังนี้ 

ปรัชญา 

เป;นผู-นําด-านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ(งพัฒนาอย(างต(อเนื่อง 

วิสัยทัศน� 
คณะวิทยาการจัดการเป;นองค�กรชั้นนําด-านการจัดการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
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พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และก-าวทันต(อกระแสการ 

เปลี่ยนแปลง 
 2.  สร-างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให- มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 3.  สร-างองค�ความรู-ด-วยการวิจัย เพื่อความเป;นเลิศทางการจัดการ พร-อมทั้ง
บูรณาการสู(การเรียนการสอนถ(ายทอดสู(ชมุชน สังคมและประเทศชาต ิ
 4.  ขยายการให-บริการวิชาการและความร(วมมือในระดับประเทศและ
นานาชาต ิ
 5.  ส(งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนว
พระราชดําริ 

 
เปPาประสงค� 

 1. เพื่อจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด-านบริหารจัดการให-มีคุณภาพ         
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะชีวิตการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อตอบสนองต(อความต-องการของท-องถ่ิน ชุมชนสังคมประเทศ และพร-อมก-าวสู(
ประชาคมอาเซียน 
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะฯ ให-มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เป;นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 3. เพื่อส(งเสริมบุคลากรให-มีความเข-มแข็งทางวิชาการ ปฏิบัติภารกิจทุกด-าน
ด-วยความ  เป;นเลิศ เป;นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค�กร ในการนําความรู-สู(
การแก-ปMญหาชุมชนและสังคม  
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 4. พัฒนาระบบการให-บริการวิชาการด-านวิทยาการจัดการ เพื่อเผยแพร(
ความรู- ภูมิปMญญา ประสานความร(วมมือ ถ(ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู- เพื่อสร-าง
ความยั่งยืนแก(ท-องถ่ินชุมชน อัตลักษณ�คณะวิทยาการจัดการ : บัณฑิตคณะ
วิทยาการจัดการ มีคุณธรรม นําความรู-สู(ท-องถ่ิน เอกลักษณ�คณะวิทยาการจัดการ  
บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ สามารถปฏิบัติงานอย(างมีส(วนร(วมและต(อเนื่องกับ
ท-องถ่ินด-วยจิตอาสา 
 5. พัฒนาองค�ความรู-ด-านการวิจัยให-เกิดประโยชน�และเกิดความร(วมมือทาง
วิชาการกับท-องถ่ิน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 6. เพื่อสืบสาน อนุรักษ� ส(งเสริม เผยแพร(ศิลปวัฒนธรรมไทยและโครงการ                
ตามแนวพระราชดําริ 

กลยุทธ� 
 

 1.  การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
 2.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  ความเป;นเลิศด-านงานวิจัยและนวัตกรรม 
 4.  การบริการวิชาการสู(ชุมชน 
 5.  ดํารงศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริ 
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แผนกลยุทธ�คณะวทิยาการจัดการ 5 ปR (พ.ศ. 2556-2560) 
 
          กลยุทธ�ท่ี 1                  กลยุทธ�ท่ี 2                       กลยุทธ�ท่ี 3 
การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต       การบริหารจัดการ                 ความเป;นเลิศด-าน 
                                        ที่มีประสิทธิภาพ              งานวิจัยและนวัตกรรม 
                                                                           

วิสัยทัศน� 
คณะวิทยาการจัดการเปUนองค�กรช้ันนําด,านการจัดการ 

ของมหาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ 

 
 

 
       
 
 
                  กลยุทธ�ท่ี 4        กลยุทธ�ท่ี 5 
       การบริการทางวิชาการสู(ชุมชน                  ดํารงศิลปวัฒนธรรมและ 
                                                          โครงการตามแนวพระราชดําริ 
 

พันธกิจ 
           ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และก,าวทันต)อกระแสการเปล่ียนแปลง..  
สร,างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให, มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล..     
สร,างองค�ความรู,ด,วยการวิจัย เพ่ือความเปUนเลิศทางการจัดการ พร,อมท้ังบูรณาการ  
สู)การเรียนการสอนถ)ายทอดสู)ชุมชน สังคมและประเทศชาติ.. ขยายการให,บริการ
วิชาการและความร)วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ.. ส)งเสริมสนับสนุน        
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนวพระราชดําริ 
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17 

 
 
 
 
 
กลวิธีท่ี 1 จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด,านบริหารจัดการอย)างมีคุณภาพ      
มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะชีวิตการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต)อสังคม และมุ)งสู)ความเปUนเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนอง
ต)อความต,องการของท,องถิ่น 
 
 
 1.1 คณะมีการบริหารหลักสูตรที่ เปDดสอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย(างสมบูรณ�ตรงตามเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� ตอบสนองด-านการค-าการลงทุน การท(องเที่ยวและการบริการ 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล-อม ในตลาดประชาคมอาเซียน             
 1.2 เปDดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและขยายการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาอื่น ๆ เพื่อให-สอดคล-องกับศักยภาพของบุคลากรของคณะ และ
ความต-องการของสังคม 
 1.3 กระบวนการการจัดผู-สอนพัฒนาการเรียนรู-อย(างมีหลักเกณฑ�เพื่อพัฒนา
บัณฑิตให-มีความรู-ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร� 
 1.4 ส(งเสริมความรู-และทักษะด-านการประกันคุณภาพการศึกษาแก(อาจารย�
และนักศึกษา โดยให-การอบรมทั้งจากคณะและหน(วยงานภายนอก 
 

กลยุทธ�การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 
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กลวิธีท่ี 2  ส)งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาควิชาให,สามารถจัดการเรียน
การสอนให,มีประสิทธิภาพ 
 

  
 2.1 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน-นผู-เรียนเป;นสําคัญ 
 2.2 อาจารย�ผู-สอนต-องร(วมกันจัดทําแผนการเรียนที่ครอบคลุมทักษะการ
พัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ด-านตาม TQF 
 2.3 มีการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก การจัดการศึกษาตามกรอบ
และรอบระยะเวลาของแหล(งประเมินภายในและภายนอก 
 2.4 ภาควิชาต-องพัฒนาหลักสูตรใหม(และเดิม ให-เป;นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน 
TQF  
กลวิธีท่ี 3 ส)งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
  
 
  3.1 คณะส(งเสริมให-บริการแก(นักศึกษาอย(างครบถ-วน เพื่อเสริมสร-าง 
อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมด-านต(าง ๆ มีระบบอาจารย�ที่ปรึกษา มี
บุคลากรสายสนับสนุน 
  3.2 คณะให-อิสรภาพในการพัฒนาสร-างสรรค�งาน กิจกรรมพิเศษโครงการ
สหกิจศึกษา โครงการธุรกิจจําลองและโครงการส(งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดย
โครงการบางโครงการ ต-องสามารถยกระดับสู(การหารายได- 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
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กลวิธีท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะและ
กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร,างความยั่งยืน 
  
 
 4.1 การบริหารระบบการจัดสรรงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ-าง การตรวจ
ติดตาม การควบคุมงาน การพัฒนางานในสํานักงานคณบดี และการบริหารงาน
บุคคลเน-นการมีส(วนร(วมของทุกคนในคณะทํางานเป;นทีมและมีการกระจายอํานาจ 
 4.2 คณะมีการบริหารโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด-านต(าง ๆ 
 4.3 คณะควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง ในทุก ๆ ด-าน 
 4.4 พัฒนาสภาพแวดล-อมที่ทํางานและสร-างบรรยากาศในการทํางานที่ดี   
โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีต(าง ๆ เพื่อสนับสนุนคณาจารย� 
เช(น ห-องเรียนและห-องปฏิบัติการที่มีความพร-อม มีคอมพิวเตอร�พอดีกับผู-เรียน มี 
LCD และอุปกรณ�อื่น ๆ  
 4.5 คณะเตรียมบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและจัดการความรู-เพื่อรองรับ
สถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลง 
 4.6 จัดตั้งคณะนิเทศศาสตร�และคณะบัญชี 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ�ท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กลวิธีท่ี 5 ส)งเสริมและพัฒนาบุคลากรให,กาวหน,า 
 
 
 5.1 คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรให-มีการประสบการณ�
และความชํานาญในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด-านโดยการสนับสนุนให-ได-โอกาสอย(าง
เสมอภาคทั่วถึง   
 5.2 ให-โอกาสฝ0กอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข-องและศึกษาดูงานตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ 
 5.3 ให-โอกาสพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย�ให-อยู(ในระดับที่สูงข้ึนตามเกณฑ�ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 5.4 จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด-านการเขียนบทความวิชาการ 
หนังสือหรือตํารา  เพื่อนําไปตีพิมพ�และขอกําหนดตําแหน(งทางวิชาการให-มากข้ึน    
 5.5 พัฒนาและส(งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด-วยความรู-คู(คุณธรรม    
ยึดม่ันระบบคุณธรรมในการทํางาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 5.6 เร(งรัดให-เกิดพัฒนาคณาจารย�ให-มีผลงานทางวิชาการ      
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
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กลวิธีท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนอย)างต)อเน่ือง 
  
 
 6.1 สนับสนุนให-อาจารย�ในคณะ พัฒนางานวิจัย บูรณาการและพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยจัดสรรงบประมาณให-ตามงานที่ทํางานและพิจารณาโดย
คณะกรรมการ 
 6.2 มีการนําข-อมูลหรือผลจากการวิจัยมาประยุกต�ใช-ในการเรียนการสอน
รายวิชาที่พร-อม 
 6.3 คณะจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมีการบูรณาการร(วมกับ ชุมชนใน
โครงการที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ดําเนินการร(วมกันเพื่อมีความพร-อม 
 
กลวิธีท่ี 7 ส)งเสริมให,มีการสร,างเครือข)ายความร)วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
บุคลากร 
  
 
 7.1 ส(งเสริมให-มีความร(วมมือกับ หน(วยงานภายในภายนอกทั้งจากหน(วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  
 7.2 มีกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร กับหน(วยงานภายนอก 
  

แนวทางการปฏิบัติงาน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ�ท่ี 3 ความเปUนเลิศงานวิจัยและนวัตกรรม 
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 7.3  สนับสนุนการเสนอบทความทางวิชาการตีพิมพ�ในวารสารร(วมกัน
ระหว(างมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีฐานข-อมูลใน TCI, IF 
(Impacet Factor) 
 
กลวิธีท่ี 8 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยตามศาสตร�และสร,าง
นวัตกรรม 
 
  
  8.1 เร(งรัดบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความรู-จากวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อนําไปใช-ประโยชน�   
  8.2 คณะมีโครงการและโครงการร(วมกับมหาวิทยาลัยหรือส(งบุคลากรเข-า
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให-มีศักยภาพการวิจัยอย(างต(อเนื่อง 
 8.3 มีการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถ 
ให-กับนักวิจัย 
 8.4 พัฒนาศักยภาพด-านวิจัยโดยเน-นการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต�ใช-              
 8.5 คณะมุ(งพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการเข-าร(วมประชุมทางวิชาการ  
บูรณาการร(วมกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยผู-วิจัย 
 8.6 คณะให-การสนับสนุนทุนการวิจัยแก(คณาจารย�และเจ-าหน-าที่ ส(งเสริม
นักวิจัยหน-าใหม( ตลอดจนแสวงหาทุนจากภายในและภายนอก 
 8.7 สร-างความร(วมมือด-านการวิจัยกับหน(วยงานภายใน และภายนอก
โดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ�และจังหวัดใกล-เคียง เพื่อพัฒนาวิชาการ  
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
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กลวิธีท่ี 9 การเผยแพร)และถ)ายทอดความรู,จากผลงานวิจัยสู)ชุมชนและสังคม 
  
 
 9.1 มีการเผยแพร(หรือถ(ายทอดองค�ความรู-จากผลงานวิจัยสู(ท-องถ่ิน เพื่อการ
สร-างชุมชนเข-มแข็ง โดยมีผลงานระดับหนึ่ง       
 9.2 ส(งเสริมผลงานวิจัยอาจารย�ให-ได-รับการเผยแพร(ในการประชุมทาง
วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานระดับหนึ่ง 
 9.3 แลกเปลี่ยนการเสนอบทความทางวิชาการและตีพิมพ�ในวารสารร(วมกัน
ระหว(างมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีฐานข-อมูลใน TCI, IF 
 

 
 

 
กลวิธีท่ี 10 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ เพ่ือเผยแพร)องค�ความรู, ประสาน
ความร)วมมือ ถ)ายทอดและแลกเปล่ียน  
  
 
 10.1 คณะมีการบริการวิชาการแก(ชุมชนและสังคมในทุกระยะของรอบป6 
 10.2 ยกระดับการให-บริการวิชาการสู(การเป;นที่ปรึกษาด-านวิทยาการจัดการ 
เพื่อเสริมสร-างความเข-มแข็งแก(บุคลากรให-มากที่สุด 
 10.3 จัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเทียบโอนในการให-บริการวิชาการ 
และมีวิทยากรเครือข(ายเป;นที่พึ่งของท-องถ่ิน 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ�ท่ี 4  การบริการวิชาการสู)ชุมชน 
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 10.4 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและศิษย�เก(า  เพื่อสร-างความสัมพันธ�
ระหว(างศิษย�เก(าและศิษย�ปMจจุบันอย(างต(อเนื่อง 

 
กลวิธีท่ี  11 ขยายการใช,พ้ืนท่ีให,บริการการศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปUนแหล)งเรียนรู,  
 
  
 11.1 มีแผนการขยายการใช-พื้นที่ให-บริการการศึกษาบริเวณทุ(งกะโล(ร(วมกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาด-านการบริหารจัดการในระยะอันใกล- 
 11.2 มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการแก(ท-องถ่ิน 
ชุมชนบริเวณใกล-เคียง เพื่อร(วมพัฒนาพื้นที่ทุ(งกะโล( 
  11.3 จัดให-มีศูนย�พัฒนาอาชีพ ศูนย�ฝ0กอบรมระยะสั้น การศึกษานอกระบบ 
เพื่อพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจที่สอดคล-องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
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กลวิธีท่ี 12 พัฒนาระบบและกลไกการสืบสานภูมิป]ญญา การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมท,องถิ่นและชาติไทย 
  
 
 12.1  คณะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสืบสานภูมิปMญญา การทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล-อมของท-องถ่ิน  
 12.2  จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย(างต(อเนื่อง โดยสอดคล-องกับ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและร(วมกับชุมชน 
 12.3  ประชาสัมพันธ�เร(งรัดสนับสนุนให-อาจารย�และนักศึกษามีส(วนร(วมใน
กิจกรรมต(าง ๆ ร(วมกับหน(วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 12.4 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ�ท่ี 5 ดํารงศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริ 
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สรุปภาพรวมกลยุทธ�และกลวิธีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
       
กลยุทธ�ท่ี 1       กลยุทธ�ท่ี 2      กลยุทธ�ท่ี 3        กลยุทธ�ท่ี 4          กลยุทธ�ท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลวิธี ท่ี 1 จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด-านบริหารจัดการอย(างมีคุณภาพ          
  มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะชีวิตการทํางาน มีคุณธรรม 
  จริยธรรม มีความรับผิดชอบต(อสังคม และมุ(งสู(ความเป;นเลิศทาง
  วิชาการ เพื่อตอบสนองต(อความต-องการของท-องถ่ิน 
กลวิธีท่ี 2   ส(งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของภาควิชาให-สามารถจัดการเรียน
  การสอนให-มีประสิทธิภาพ 
กลวิธีท่ี 3   ส(งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
กลวิธีท่ี 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําคณะและกลไก
  การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร-างความยั่งยืน 
กลวิธีท่ี 5   ส(งเสริมและพัฒนาบุคลากรให-ก-าวหน-า 

กลยุทธ� 

การพัฒนา

ศักยภาพ

บัณฑิต 

การบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

ความเปUนเลิศ 

ด,านงานวิจัย 

และนวัตกรรม 

การบริการ

ทางวิชาการ

สู)ชุมชน 

ดํารงศิลปวัฒนธรรม 

และโครงการตาม

แนวพระราชดําริ 

กลวิธี 
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กลวิธีท่ี 6  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการเพื่อพัฒนา  
  การเรียนการสอนอย(างต(อเนื่อง 
กลวิธีท่ี  7  ส(งเสริมให-มีการสร-างเครือข(ายความร(วมมือทางวิชาการในการพัฒนา
  บุคลากร 
กลวิธีท่ี  8  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยตามศาสตร�และสร-าง 
  นวัตกรรม 
กลวิธีท่ี  9  การเผยแพร(และถ(ายทอดความรู-จากผลงานวิจัยสู(ชุมชนและสังคม 
กลวิธีท่ี 10  พัฒนาระบบการบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร(องค�ความรู- ประสาน
  ความร(วมมือ ถ(ายทอดและแลกเปลี่ยน  
กลวิธีท่ี  11 ขยายการใช-พื้นที่ให-บริการการศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
  เพื่อเป;นแหล(งเรียนรู-  
กลวิธีท่ี 12 พัฒนาระบบและกลไกการสืบสานภูมิปMญญา การทํานุบํารุง  
  ศิลปวัฒนธรรมท-องถ่ินและชาติไทย 
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ภาคผนวก 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ 
ปR 2556-2561 

 1. ฝTายนโยบายและแผน ประชุมร(วมกับผู-บริหารและได-ดําเนินการรวบรวม
ข-อมูล ดังนี้ 
  - แผนยุทธศาสตร�พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ป6 พ.ศ. 2555-
2528  
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติฉบับที่ 11  
  - กรอบแผนระดับอุดมศึกษาระยะยาว  15 (พ.ศ. 2551-2565) 
  - แผนพัฒนาจังหวัด 
  - ประจําป6 รายงานจากหน(วยจัดการงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  
  - รายงานการรับนักศึกษากองบริการการศึกษา   

 - วิเคราะห� สังเคราะห� ตามแนวคิดเทคนิค SWOT                    
 ของผู-ช(วยศาสตราจารย� ดร.อิราวัฒน� ชมระกา ภาควิชาบริหารธุรกิจและ
 ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร� โดยอาจารย�สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
 และอาจารย� ดร.สุพรรษา จิตต�ม่ัน เป;นผู-รวบรวม  

 - เหตุการณ�ต(างๆ ที่เกิดข้ึนอันมีผลกระทบต(อการวางแผน  
 2. ยกร(างแผนกลยุทธ�ฉบับที่ 1     
 3. นําเสนอต(อผู-บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาโดยวิธีการส(งต-นร(างให-
ดําเนินการแก-ไข โดยกําหนดเวลาในการส(งคืนกลับ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 
(ฉบับที่ 2) 
 4. นําเสนอต(อผู-บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณา และดําเนินการแก-ไข     
(ฉบับที่ 3) 
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ_ายนโยบายและวางแผน 

รวบรวมข,อมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ� 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ� 

ร)างแผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 1) 

คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาอนุมัติ 

ร)างแผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ (ฉบับที่ 2, 3) 

แผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ 
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ความเชื่อมโยงระหว�างวิสัยทัศน�  กลยุทธ� และเป�าประสงค�คณะวิทยาการจัดการ 
 
วิสัยทัศน� 
  
เป�าประสงค� 

1. เพื่อจัดการศึกษาและผลิต
บัณฑิตด�านบริหารจัดการให�มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ มีทักษะชีวิตการ
ทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อตอบสนองต-อความ
ต�องการของท�องถิ่น ชุมชน
สังคมประเทศ และพร�อมก�าว
สู-ประชาคมอาเซียน 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคณะฯให�มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป6นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 

3. เพื่อส-งเสริมบุคลากรให�มี
ความเข�มแข็งทางวิชาการ 
ปฏิบัติภารกิจทุกด�านด�วย
ความเป6นเลิศ เป6นที่ยอมรับ
ทั้งภายในและภายนอก
องค<กร ในการนําความรู�สู-
การแก�ป=ญหาชุมชนและ
สังคม  
 

4. พัฒนาระบบการ
ให�บริการวิชาการด�าน
วิทยาการจัดการ เพื่อ
เผยแพร-ความรู� ภูมิป=ญญา 
ประสานความร-วมมือ 
ถ-ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู� เพื่อสร�างความ
ยั่งยืนแก-ท�องถิ่นชุมชน  

5.พัฒนาองค<ความรู�ด�าน
งานวิจัยให�เกิดประโยชน<
และเกิดความร-วมมือทาง
วิชาการกับท�องถิ่น ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
 

6.เพื่อสืบสาน อนุรักษ< 
ส-งเสริม เผยแพร-
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และโครงการตามแนว
พระราชดําริ 
 

 
กลยุทธ� 

การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

ความเป6นเลิศด�านงานวิจัยและ

นวัตกรรม 

การบริการวิชาการสู-ชุมชน ดํารงศิลปวัฒนธรรมและ

โครงการตามแนวพระราชดําริ 

คณะวิทยาการจัดการเป#นองค�กรชั้นนําด&านการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
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ตารางที่  1    ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย/และกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

 
 แผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555-2558) แผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2556-2561) 

ปรัชญา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ<เป6นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาท�องถิ่นในการเพิ่มคุณภาพของชีวิตประชาชน ตลอดจนเสริมสร�าง
พลังป=ญญาของแผ-นดินฟDEนฟูหลกัการเรียนรู� เชิดชูภูมิป=ญญาท�องถิ่นและ
สร�างสรรค<ศิลปวิทยา 

เป6นผู�นาํด�านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ-งพัฒนาอย-างต-อเนื่อง  

วิสัยทัศน� ภายในปF พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ< จะเป6นมหาวิทยาลัย

ที่มุ-งพัฒนาทางด�านสังคมศาสตร< วิทยาศาสตร< และเทคโนโลยี โดยการ

วิจัยควบคู-กับการจัดการเรียนรู� เพื่อใช�องค<ความรู�ในการพัฒนาชุมชน

ท�องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร-วมพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 

 

คณะวิทยาการจัดการเป6นองค<กรชั้นนาํด�านการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคเหนือ 

พันธกิจ 1. จัดการเรียนรู�แก-บัณฑิตและสังคมอย-างมีคุณภาพ 
2. ผลิตครูและส-งเสริมวิทยฐานะครู 
3. ผลิตผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช�ในการ
สนับสนนุการจัดการเรียนรู�และพัฒนาสังคม 
4. ทํานุบาํรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ 
5. ให�คําปรึกษาทางวิชาการแก-ชุมชนท�องถิ่น ส-งเสริมองค<ความรู�ของ

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และก�าวทันต-อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
2.  สร�างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให� มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3.  สร�างองค<ความรู�ด�วยการวิจยั เพื่อความเป6นเลิศทางการจัดการ พร�อมทั้งบูรณา
การสู-การเรียนการสอนถ-ายทอดสู-ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 
4.  ขยายการให�บริการวิชาการและความร-วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
5.  ส-งเสริมสนับสนนุการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนว
พระราชดําริ 
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 แผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2555-2558) แผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2556-2561) 

ปราชญ<ท�องถิ่นให�เป6นวิชาชีพชัน้สูง 
6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ-ายทอดองค<ความรู�ใหม-เพื่อตอบสนองต-อ
ชุมชนและท�องถิ่น 
7. ส-งเสริมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย-างสมดุลเพื่อ
ความเจริญก�าวหน�าของสังคมอย-างยั่งยืน 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให�มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ด ี
9. เตรียมความพร�อมของบุคลากรและนักศึกษา ด�านการศึกษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมให�สอดคล�องกับการรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน  
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ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงของพันธกิจ เป�าประสงค� กลยุทธ� กลวิธี และแนวทางที่จะปฏิบัตขิองคณะวิทยาการจัดการ 
 

พันธกิจคณะ
วิทยาการจัดการ 

เป�าประสงค� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลวิธี แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มีคุณธรรม 

และก�าวทนัต-อกระแส

การเปลี่ยนแปลง 

 

1. เพื่อจัดการศึกษาและผลิต

บัณฑิตด�านบริหารจัดการให�มี

คุ ณ ภ า พ  ต า ม ม า ต ร ฐ า น

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะ

ชี วิตการทํางาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อตอบสนองต-อ

ความต�องการของท�อง ถิ่น 

ชุมชนสั งคมประเทศ และ

พร�อมก�าวสู-ประชาคมอาเซียน 

 

1. การพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

กลวิธีที่ 1 จัดการศึกษาและผลิต

บัณฑิตด�านบริหารจัดการอย-าง

มีคุณภาพ มีมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพมีทักษะชี วิตการ

ทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม   

มีความรับผิดชอบต-อสังคม และ

มุ-งสู-ความเป6นเลิศทางวิชาการ 

เพื่อตอบสนองต-อความต�องการ

ของท�องถิ่น 

 

 

 

กลวิธีที่ 2  ส-งเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานของภาควิชาให�

สามารถจัดการเรียนการสอนให�

มีประสิทธิภาพ 

1.1 คณะมีการบริหารหลักสูตรที่เปJดสอน โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย-างสมบูรณ<ตรงตามเกณฑ<มาตรฐานคุณภาพทุกหลักสูตร
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย< ตอบสนองด�านการค�าการลงทุน การ
ท-องเที่ยวและ การบริการ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมใน
ตลาดประชาคมอาเซียน             
1.2 เปJดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและขยายการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาอื่น ๆ เพื่อให�สอดคล�องกับศักยภาพของ
บุคลากรของคณะ และความต�องการของสังคม 
1.3 กระบวนการการจัดผู�สอนพัฒนาการเรียนรู�อย-างมีหลักเกณฑ<เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตให�มีความรู�ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร< 
1.4 ส-งเสริมความรู�และทักษะด�านการประกันคุณภาพการศึกษาแก-
อาจารย<และนักศึกษา โดยให�การอบรมทั้งจากคณะและหน-วยงาน
ภายนอก 
2.1 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป6น
สําคัญ 
2.2 อาจารย<ผู�สอนต�องร-วมกันจัดทําแผนการเรียนที่ครอบคลุมทักษะ
การพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ด�านตามTQF 
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พันธกิจคณะ
วิทยาการจัดการ 

เป�าประสงค� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลวิธี แนวทางการปฏิบัติงาน 

 

 

 
กลวิธีที่ 3  ส-งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

2.3 มีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกการจัดการศึกษา 
ตามกรอบและรอบระยะเวลาของแหล-งประเมินภายในและภายนอก 
2.4 ภาควิชาต�องพัฒนาหลักสูตรใหม-และเดิมให�เป6นไปตามเกณฑ<
มาตรฐาน TQF  
3.1 คณะส-งเสริมให�บริการแก-นกัศึกษาอย-างครบถ�วน เพื่อเสริมสร�าง 
อํานวยความสะดวกในการดําเนนิกิจกรรมด�านต-าง ๆ มีระบบ
อาจารย<ที่ปรึกษา มีบุคลากรสายสนับสนนุ 
3.2 คณะให�อิสรภาพในการพัฒนาสร�างสรรค<งาน กิจกรรมพิเศษ 
โครงการสหกิจศึกษา โครงการธุรกิจจําลองและโครงการส-งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา โดยโครงการบางโครงการ ต�องสามารถยกระดับสู- 
การหารายได� 

2. สร�างและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการให� มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 

2. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคณะฯ ให�มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล
เป6นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
3. เพื่อส-งเสริมบุคลากรให�มี
ความเข�มแข็งทางวิชาการ 
ปฏิบัติภารกิจทุกด�านด�วย
ความเป6นเลิศ เป6นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอกองค<กร ใน

2. การบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ 

 

กลวิธีที่  4  พัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยมีคณะกรรมการ

ประ จํ าคณะและกล ไกกา ร

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

สร�างความยั่งยืน 

 

 

 

 

4.1 การบริหารระบบการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ�าง การ 
ตรวจติดตามการควบคุมงาน การพัฒนางานในสํานักงานคณบดี และ 
การบริหารงานบุคคลเน�นการมีส-วนร-วมของทุกคนในคณะทํางานเป6น 
ทีมและมีการกระจายอํานาจ 
4.2 คณะมีการบริหารโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด�านต-างๆ 
4.3 คณะควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยง ในทุก ๆ ด�าน 
4.4 พัฒนาสภาพแวดล�อมที่ทาํงานและสร�างบรรยากาศในการทาํงาน 
ที่ดี โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีต-าง ๆ เพื่อ 
สนับสนนุคณาจารย< เช-น ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการที่มีความพร�อม 
มีคอมพิวเตอร<พอดีกับผู�เรียน มี LCD และอุปกรณ<อื่น ๆ  
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พันธกิจคณะ
วิทยาการจัดการ 

เป�าประสงค� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลวิธี แนวทางการปฏิบัติงาน 

การนําความรู�สู-การแก�ป=ญหา
ชุมชนและสงัคม 
 
 

 

 
กลวิธีที่  5  ส-งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให�กาวหน�า 

 

 

4.5 คณะเตรียมบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และจัดการความรู� 
เพื่อรองรับสถานการณ<ที่เปลี่ยนแปลง 
4.6 จัดตั้งคณะนิเทศศาสตร<และคณะบัญช ี
5.1 คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรให�มีการ 
ประสบการณ<และความชาํนาญในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด�าน โดย 
การสนับสนนุให�ได�โอกาสอย-างเสมอภาคทั่วถึง   
5.2 ให�โอกาสฝSกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข�องและศึกษาดูงานตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
5.3 ให�โอกาสพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย<ให�อยู-ในระดับที่สูงขึ้นตาม
เกณฑ<ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
5.4 จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรด�านการเขียนบทความ
วิชาการ หนังสือหรือตํารา  เพื่อนําไปตีพิมพ<และขอกําหนดตําแหน-ง
ทางวิชาการให�มากขึ้น    
5.5 พัฒนาและส-งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด�วยความรู�คู-
คุณธรรม ยึดมั่นระบบคุณธรรมในการทํางาน ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
5.6 เร-งรัดให�เกิดพัฒนาคณาจารย<ให�มีผลงานทางวิชาการ      

3. สร�างองค<ความรู�
ด�วยการวิจัย เพื่อ
ความเป6นเลิศทางการ
จัดการ พร�อมทั้ง

5. พัฒนาองค<ความรู�ด�าน
งานวิจยัให�เกิดประโยชน<และ
เกิดความร-วมมือทางวิชาการ
กับท�องถิ่น ชุมชน สงัคมและ

3. ความเป6นเลิศด�าน
งานวิจยัและนวัตกรรม 
 

กลวิธีที่ 6  พัฒนาระบบและ
กลไกสนบัสนุนการวิจัยโดย
บูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอย-าง   ต-อเนื่อง 

6.1 สนบัสนนุให�อาจารย<ในคณะ พัฒนางานวิจยั บูรณาการและ
พัฒนาการเรียน 
การสอน โดยจัดสรรงบประมาณให�ตามงานที่ทํางานและพิจารณา
โดยคณะกรรมการ 
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บูรณาการสู-การเรียน   
การสอนถ-ายทอดสู-
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
 

ประเทศชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
กลวิธีที่  7 ส-งเสริมให�มีการ
สร�างเครือข-ายความร-วมมือทาง
วิชาการในการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
กลวิธีที่  8 พัฒนาระบบและ
กลไกสนบัสนุนการวิจัยตาม
ศาสตร<และสร�างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

6.2 มีการนําข�อมูลหรือผลจากการวิจัยมาประยุกต<ใช�ในการเรียนการ
สอนรายวิชาที่พร�อม 
6.3 คณะจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมีการบูรณาการร-วมกับ 
ชุมชนในโครงการที่มหาวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา ดําเนนิการร-วมกัน
เพื่อมีความพร�อม 
7.1 ส-งเสริมให�มีความร-วมมือกับ หน-วยงานภายในภายนอกทั้งจาก
หน-วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
7.2 มีกิจกรรมหรือโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร กับหน-วยงาน
ภายนอก   
7.3  สนบัสนนุการเสนอบทความทางวิชาการตีพิมพ<ในวารสาร
ร-วมกันระหว-างมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มี
ฐานข�อมูลใน TCI, IF (Impacet Factor) 
8.1 เร-งรัดบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความรู�จากวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อนําไปใช�ประโยชน<   
 8.2 คณะมีโครงการและโครงการร-วมกับมหาวิทยาลัยหรือส-งบุคลากร
เข�าอบรม 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพการวิจัยอย-างต-อเนื่อง 
8.3 มีการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย และเพิ่ม 
ขีดความสามารถให�กับนักวิจัย 
8.4 พัฒนาศักยภาพด�านวิจยัโดยเน�นการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต<ใช�              
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กลวิธีที่  9 การเผยแพร-และ
ถ-ายทอดความรู�จากผลงานวิจัย
สู-ชุมชนและสังคม 
 

8.5 คณะมุ-งพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการเข�าร-วมประชุมทาง
วิชาการ บูรณาการร-วมกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยผู�วจิัย 
8.6 คณะให�การสนับสนนุทุนการวิจัยแก-คณาจารย<และเจ�าหน�าที่ ทั้ง
นักวิจัยหน�าใหม-และนักวิจัยมานานแล�วรวมถึงแสวงหาทุนจากภายใน
และภายนอก 
8.7 สร�างความร-วมมือด�านการวิจัยกับหน-วยงานภายในและภายนอก
โดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ<และจังหวัดใกล�เคียง เพื่อพัฒนาวิชาการ 
9.1 มีการเผยแพร-หรือถ-ายทอดองค<ความรู�จากผลงานวิจัยสู-ท�องถิ่น 
เพื่อการสร�างชุมชนเข�มแข็ง โดยมีผลงานระดับหนึ่ง       
9.2 ส-งเสริมผลงานวิจัยอาจารย<ให�ได�รับการเผยแพร-ในการประชุม
ทางวิชาการหรือการตีพิมพ<ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมี
ผลงานระดับหนึ่ง 
9.3 แลกเปลี่ยนการเสนอบทความทางวิชาการและตีพิมพ<ในวารสาร
ร-วมกันระหว-างมหาวิทยาราชภัฎที่มีฐานข�อมูลใน TCI, IF 

4. ให�บริการวิชาการ
และความร-วมมือใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 
 

4. พัฒนาระบบการให�บริการ
วิชาการด�านวิทยาการจัดการ 
เพื่อเผยแพร-ความรู� ภูมิป=ญญา 
ประสานความร-วมมือถ-ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู� เพื่อ
สร�างความยั่งยืนแก-ท�องถิ่น
ชุมชน 

4. การบริการวิชาการสู-
ชุมชน 
 

กลวิธีที่ 10 พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการ เพื่อเผยแพร-
องค<ความรู� ประสานความ
ร-วมมือ ถ-ายทอดและ
แลกเปลี่ยน  
 
 

10.1 คณะมีการบริการวิชาการแก-ชุมชนและสังคมในทุกระยะของ
รอบปF 
10.2 ยกระดับการให�บริการวิชาการสู-การเป6นที่ปรึกษาด�านวิทยาการ
จัดการ เพื่อเสริมสร�างความเข�มแข็งแก-บุคลากรให�มากที่สุด 
10.3 จัดหลักสูตรระยะสัน้และหลักสูตรเทียบโอนในการให�บริการ
วิชาการ และมีวิทยากรเครือข-ายเป6นที่พึ่งของท�องถิ่น 
10.4 สนับสนนุกิจกรรมนักศึกษาและศิษย<เก-า  เพื่อสร�างความ 
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พันธกิจคณะ
วิทยาการจัดการ 

เป�าประสงค� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธ� 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลวิธี แนวทางการปฏิบัติงาน 

  
กลวิธีที่  11 ขยายการใช�พื้นที่
ให�บริการการศึกษาตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อ
เป6นแหล-งเรียนรู�  
 

สัมพันธ<ระหว-างศิษย<เก-าและศิษย<ป=จจุบนัอย-างต-อเนื่อง 
11.1 มีแผนการขยายการใช�พื้นที่ให�บริการการศึกษาบริเวณทุ-งกะโล-
ร-วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาด�านการบริหาร
จัดการในระยะอันใกล� 
11.2 มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ วิชาการแก-
ท�องถิ่น ชุมชนบริเวณใกล�เคียง เพื่อร-วมพัฒนาพื้นที่ทุ-งกะโล- 
11.3 จัดให�มีศูนย<พัฒนาอาชีพ ศูนย<ฝSกอบรมระยะสัน้ การศึกษานอก
ระบบ เพื่อพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจที่สอดคล�องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

5.  ส-งเสริมสนับสนนุ
การทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
โครงการตามแนว
พระราชดําริ 

6. เพื่อสืบสาน อนุรักษ< 
ส-งเสริม เผยแพร-
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
โครงการตามแนวพระราชดําริ 
 

5. ดํารงศิลปวัฒนธรรม 
และโครงการตามแนว
พระราชดําริ 
 
 

กลวิธีที่  12  พัฒนาระบบและ
กลไกการสืบสานภูมิป=ญญา   
การทํานบุํารุง ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่นและชาติไทย 
 
 

12.1  คณะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสืบสานภูมิป=ญญา 
การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อมของท�องถิ่น  
12.2  จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย-างต-อเนื่อง โดย
สอดคล�องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและร-วมกับชุมชน 
12.3  ประชาสัมพันธ<เร-งรัดสนับสนุนให�อาจารย<และนักศึกษามีส-วน
ร-วมในกิจกรรมต-างๆ ร-วมกับหน-วยงานทั้งภายในและภายนอก 
12.4 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงของเป�าประสงค� / กลยุทธ� / โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 

 

เป�าประสงค� กลยุทธ� แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข&อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

56 57 58 59 60 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ� (Outcome) 
1. เพื่อจัดการศึกษาและ

ผลิตบัณฑิตด�านบริหาร

จัดการให�มีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพ มีทักษะชีวิต 

การทํางาน มีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อตอบสนองต-อ

ความต�องการของท�องถิ่น 

ชุมชน สังคม ประเทศ และ

พร�อมก�าวสู-ประชาคม

อาเซียน 

 

การพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
    - ระดับปริญญาตรี 
    - ระดับปริญญาโท 
เพื่อตอบสนองความต�องการของสังคม 
 
2. ส-งเสริมสนับสนนุงานพัฒนา
นักศึกษา 
 
3. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนโดยผู�เรียนเป6นศูนย<กลาง 
 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 
5. ส-งเสริมให�จัดทําแผนการเรียนตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

     จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท ความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บัณฑิต 
 
จํานวนนักศึกษาที่เข�าร-วม 

 

จํานวนผู�เข�ารับการพัฒนา

ทักษะ 

บัณฑิตมีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม 
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เป�าประสงค� กลยุทธ� แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข&อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

56 57 58 59 60 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ� (Outcome) 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคณะฯ ให�มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป6นไปตาม  
หลักธรรมาภิบาล  
 

 

 

3. เพื่อส-งเสริมบุคลากรให�มี

ความเข�มแข็งทางวิชาการ 

ปฏิบัติภารกิจทุกด�านด�วย

ความเป6นเลิศ เป6นที่ยอมรับ

ทั้งภายในและภายนอก

องค<กร ในการนําความรู�สู-

การแก�ป=ญหาชุมชนและ

สังคม 

การบริหารจัดการ

อย-างมีประสทิธิภาพ 

1. จัดหาวัสดุและพัฒนาอุปกรณ<การใช�

เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเรียน

การสอน 

2. ปรับปรุงสภาวะแวดล�อมให�สามารถ

ใช�ประโยชน<ได�เต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนนุ 
    - อบรมหลักสูตร 
    - ศึกษาต-อที่ระดับสงูขึ้น หรือระดับ
ต-าง ๆ ที่จะเพิ่มพูนศักยภาพ 

     -จํานวนงบประมาณที่ได�รับ 
-จํานวนวัสดุอุปกรณ< 
 
 
สถานที่เหมาะสม ความพึง
พอใจของนักศึกษา  
อาจารย< และผู�พบเห็น 
จํานวนแผนการเรียนที่ได�
มาตรฐาน 
 
จํานวนผู�รับการอบรม 
จํานวนผู�ศึกษาต-อ จํานวนไป
ศึกษาดูงาน ความพึงพอใจที่
ได�รับ 

ใช�ทรัพยากรอย-างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 

 

บัณฑิตมีคุณภาพออกไป

รับใช�สังคมได�อย-างดี 
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เป�าประสงค� กลยุทธ� แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข&อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

56 57 58 59 60 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ� (Outcome) 
4. พัฒนาระบบการ
ให�บริการวิชาการด�าน
วิทยาการจัดการ  
เพื่อเผยแพร-ความรู�  
ภูมิป=ญญา ประสานความ
ร-วมมือ ถ-ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู� เพื่อ
สร�างความยั่งยืนแก-ท�องถิ่น
ชุมชน 
 

 

    - ประเมินองค<การปกครองท�องถิ่น 
   - จัดการอบรมแก-กลุ-มเปeาหมายให�
สอดคล�องกับสถานการณ< 
   - นิทรรศการทางวิชาการ 
   - ค-ายวิชาการ 
   - สร�างความร-วมมือกับหน-วยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนาและเสริมสร�างการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

     จํานวนการเผยแพร-ความรู�
ทางวิชาการ 
จํานวนการจัดอบรมและ
สัมมนาทางวิชาการ 
จํานวนความรู�และ
นวัตกรรมที่เกิด 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
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เป�าประสงค� กลยุทธ� แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข&อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

56 57 58 59 60 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ� (Outcome) 
5. พัฒนาองค<ความรู�ด�าน
งานวิจยัให�เกิดประโยชน<
และเกิดความร-วมมือทาง
วิชาการกับท�องถิ่น ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

ความเป6นเลิศงานวิจยั
และนวัตกรรม 

   - สร�างนักวิจัย 
   - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
   - พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค<
ความรู� 
   - พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
   - พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
ถ-ายทอดความรู� 
   - พัฒนาระบบฐานข�อมูล 
   - ส-งเสริมการนําเสนอผลงานวิจัย
และเขียนบทความ 
   - ส-งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนและ
งานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

     - จํานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น 
- จํานวนบทความที่เพิ่มขึ้น 
- จํานวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
ในทุก ๆ ด�าน 

- นวัตกรรมในด�านความรู� 
- สร�างสรรค<ชุมชนให�
ยั่งยืน 
- บัณฑิตมีคุณภาพ 
- ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลยั ผลงานวิจัย
ที่เสริมสร�าง 
ความเข�มแข็งและได�รับ 
การรองรับคุณภาพ 
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เป�าประสงค� กลยุทธ� แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข&อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

56 57 58 59 60 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ� (Outcome) 
6. เพื่อสืบสาน อนุรักษ< 
ส-งเสริม เผยแพร-
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
โครงการตามแนว
พระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ส-งเสริมและสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมโดยฝfายนักศึกษาเพื่อดํารงไว�
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
2. โครงการเพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคมร-วมกับชุมชนในด�าน
ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา และ
ประชาธิปไตย 
 
3. ดํารงไว�ซึ่งโครงการตามแนว
พระราชดําริ 

     จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม  
 
 
ความพึงพอใจที่ได�รับจาก
ชุมชน 
 
 
 
ชุมชนและผู�ร-วมโครงการ 

เอกลักษณ<ของความเป6น
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมชนยั่งยืน 
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