
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 
 
 
 

คิดแตกตาง  สรางเอกลักษณแหงตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย 
 



ประวัติความเปนมา  
ปจจุบัน ตราสินคา หรือ แบรนด เปนแนวคิดที่มีความสําคัญอยางมากตอการบริหาร

การตลาดแนวใหม  โดยที่ตราสินคาไดรับการยอมรับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
สรางความสําเร็จใหกับธุรกิจได ดวยการมีตราสินคาที่ครองใจผูบริโภคและมีเอกลักษณที่เดนเหนือ
คูแขงในตลาด แตในขณะที่ทุกวงการธุรกิจตางเห็นถึงความสําคัญของตราสินคา ผูที่มีความรูอยาง
ลึกซึ้งในเรื่องของตราสินคากลับมีอยูจํากัดในวงแคบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ซึ่งองค
ความรูเกี่ยวกับตราสินคายังนับวาอยูในยุคเริ่มตนเทานั้น เนื่องจากยังไมมีสถาบนัหรอืหนวยงานใด
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการศึกษาวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวกับตราสินคาเลย 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ที่ริเร่ิมใหมี
การเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรการตลาด ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเนื้อหาสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรไดมุงเนนในองคความรูดานตราสินคาและการสื่อสารตราสินคาอยูดวย รวมทั้งมี
วิทยานิพนธและสารนิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางตราสินคา การสรางสัญลักษณตราสินคา การ
ขยายตราสินคา และกลยุทธการสื่อสารตราสินคาอยูอีกจํานวนมาก คณะนิเทศศาสตร จึงได
เล็งเห็นความสําคัญที่จะเชื่อมโยงความรวมมือกับหอการคาไทยในฐานะศูนยกลางความสัมพันธ
ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพผูเชี่ยวชาญดานตราสินคา จัดตั้ง
เปน “ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา” (Brand Studies and Research Center) เพื่อที่จะเปน
ศูนยกลางรวบรวมวิทยาการดานตราสินคา การวิจัยดานตราสินคา การใหคําปรึกษาตลอดจนเปน
แหลงบริการขอมูลความรูดานตราสินคา อันจะเปนประโยชนอยางกวางขวางตอการเผยแพร
ความรู ความเขาใจในการสราง พัฒนาและสื่อสารตราสินคาอยางเปนระบบใหแกองคกรธุรกิจใน
ประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถสรางคุณคาที่แตกตางของตราสินคาไทย และพัฒนาสูการแขงขันใน
ตลาดโลกอยางมีศักยภาพ ซึ่งจะเปนอีกหนทางหนึ่งในการสรางความมั่นคงและความแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว 

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 7/2546 (225) ไดพิจารณาเรื่องการ
ขอจัดตั้ง “ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา” เนื่องจากการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวของกันหลาย
สาขาวิชาเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรใหศูนยฯ กอต้ังขึ้นภายใต
ความรวมมือของ 3 คณะวิชา คือ คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร 

ที่ตั้งสํานักงาน  
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาคาร 9 ชั้น 3  เลขที่ 126/1 
ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  



ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน  
 ปรัชญา  คิดแตกตาง สรางเอกลักษณแหงตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย 

 ปณิธาน  มุงที่จะเปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ตลอดจน
การใหบริการแกสังคม ธุรกิจ องคกรภาครัฐและเอกชนดวยการใหคําปรึกษา การบริการฝกอบรม 

 วิสัยทัศน เปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ใหบริการความรู 
ดานตราสินคาเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธ และศูนยฝกอบรมดานการบริหารตราสินคาที่มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับจากผูประกอบการธุรกิจเอกชน และองคกรภาครัฐในประเทศไทย 
 
พันธกิจ  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการและเผยแพรแก 
องคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษา และสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

 2. ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย 
รายงาน บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยัง
หนวยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม
สงเสริมการสงออก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร
ความรูโดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานตราสินคาอยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ 
ปรึกษามืออาชีพดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

 4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการใน 
การเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
 
วัตถุประสงค  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตรา
สินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน
บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 



3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามือ
อาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจเอกชน 
(โครงการจัดหารายได) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการ
ในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคาและ
ประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ่ง) เพื่อสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย 
 
นโยบาย  

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย แผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาจึงไดวาง
นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารจัดการไวดังนี้ คือ  

1. มุงสรางและเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับตราสินคา  

2. บริการสังคมดวยการจัดหลักสูตรการฝกอบรม การเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธตราสินคา
ใหแกองคกรตางๆ ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางตราสินคา  

3. เปนเวทีแลกเปลี่ยน เผยแพรความรูเกี่ยวกับกลยุทธตราสินคาในระดับนานาชาติ 

4. ปรับปรุงพัฒนาใหเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรางการบริหารงาน 

อธิการบด ี

หัวหนางานวิชาการ หัวหนางานกจิการพิเศษ 

รองอธิการบดฝีายวิจยั 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 

ผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตรา

ที่ปรึกษาศูนยฯ 

เลขานุการ 

หัวหนางานธุรการ/การเงนิ 



 
โครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

ผูอํานวยการ 
(ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) 

ที่ปรึกษาศูนยฯ 
- รองอธิการบดีฝายวิจัย 
- คณบดีคณะนิเทศศาสตร 

เลขานุการ 
นายณัฐพล  จิตประไพ 

หัวหนางานวิชาการ 
(ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต) 

หัวหนางานกิจการพิเศษ 
(อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช) 

หัวหนางานธุรการ/การเงิน 
(รองคณบดีฝายบริหาร) 

     ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต 
       นายณัฐพล จิตประไพ 
       นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

      ผศ.กาลัญ  วรพิทยุต 
   ผศ.พิชัย  นิรมานสกุล 
   ผศ.ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ 
   อ.ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน 
   อ.ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 
        นายณัฐพล  จิตประไพ 

   อ.ดร.ไพโรจน  วิไลนุช 
   อ.ศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ 
   อ.อนัญญา  กรรณสูต 
   อ.มานา  คุณธาราภรณ 
   อ.พัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน 



                                                                                                                

อัตราบุคลากร  
 หนวยงาน มีจํานวนผูบริหาร และเจาหนาที่  จํานวนทั้งสิ้น  3  คน แบงเปน 

  ผูบริหารหนวยงาน  1  คน 

   1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ วรพิทยุต 
       ตําแหนง  รักษาการผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
       วุฒิปริญญาโท Master of Fine Art (MFA) Academy of Arts  
       College San Francisco, USA  

  พนักงาน / เจาหนาที่ประจํา  2  คน 

   1. น.ส.กมลวรรณ กาศลุน ตําแหนง  นักวิจัย (สัญญาจาง) 
        วุฒิปริญญาโท  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
   2. น.ส.ชญานิศ สุดาเดช ตําแหนง  เจาหนาที่ธุรการ (พนักงานประจํา) 
        วุฒิปริญญาตรี  ศิลปศาตรบัณฑิต 
 
คําบรรยายลักษณะงานของเจาหนาที่ (Job Description)  

ตําแหนง    นักวิจัย 
 

หนาทีห่ลัก (Major job) กิจกรรม 
1. ศึกษาและวิจัยตราสินคา - ทําการศึกษา  คนควาและวิจัยเกี่ยวกับตราสินคาทั้ง 

  ของไทยและตางประเทศ 
2. ผลิตผลงานเชิงวิชาการ - เขียนบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับตราสินคา และ 

  ตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน 
3. งานสนับสนุน - จัดทํางบประมาณประจําป งานประกันคุณภาพ 

  งานโครงการตางๆ  
4. ประสานงานโครงการ - จัดทํา ดําเนินการ ประสานงานตางๆ ในหนวยงานกับ 

  องคกรภายในมหาวิทยาลัยและองคกรภายนอก 
 
 

 
 

  



                                                                                                                

ตําแหนง    เจาหนาที่ธุรการ 
 

หนาทีห่ลัก (Major job) กิจกรรม 
1. งานธุรการ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ เชน ราง-โตตอบหนังสือ รับ-สง 

   เอกสาร จัดพิมพบันทึก จดหมายและเอกสารตางๆ ของศูนยฯ   
- ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป บริหารจัดการเอกสารเพื่อไปถึง 
   กลุมเปาหมายตามกําหนดเวลา 
- จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และอุปกรณที่ใชสําหรับการประชุม 
   ตางๆ  

2. งานติดตอ ประสานงาน 
    ภายในองคกร 

- ปฏิบัติงานในฐานะผูประสานงาน เชน ติดตอนัดหมาย 
   และประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานภายในและ 
   ภายนอกเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
- ติดตอและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน 
  ของศูนยฯ  

3. งานจัดการประชุม อบรม 
    สัมมนาภายนอก 

- จัดเตรียมเอกสารดําเนินการประชุมภายนอก 
- ประสานงานประชุม / อบรม / สัมมนาภายนอก 
- ประเมินผลและสรุปการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                                

แนวทางในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงาน (หลักธรรมาภิบาล) 
 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง  แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูในความถูกตอง
เปนธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแผนภาพ ดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  

 หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฏหมาย กฏ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฏหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล จะตองคํานึงถึง
ความเปนธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม และรวดเร็วดวย 
2. หลักคุณธรรม (Morality)  

 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ
อาชีพสุจริต เปนนิสัยประจําชาติ 
3. หลักความโปรงใส (Accountability)  

 หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใสพอเทียบไดวามีความหมายตรงขาม หรือเกือบ
ตรงขามกับการทุจริต คอรรับชั่น โดยที่เร่ืองทุจริต คอรรับชั่นใหมีความหมายในเชิงลบ และความ
นาสะพรึงกลัวแฝงอยู ความโปรงใสเปนคําศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจในเชิงสงบ
สุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและเขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชน
ตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจนในการนี้ เพื่อเปนสิริมงคลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีความ
โปรงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับส่ังในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ที่ไดทรงมีพระราชกระแสรับส่ังไดแก ผูที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แมจะมีความรูนอยก็
ยอมทําประโยชนใหแกสวนรวมไดมากกวาผูที่มีความรูมากแตไมมีความสุจริต ไมมีความบริสุทธิ์
ใจ 
4. หลักการมีสวนรวม (Participation)  

 หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากร หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวน
รวมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  เชน  เปนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผน
และรวมปฏิบัติ 

 

  



                                                                                                                

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  

 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหนาที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับผลดี และผลเสียจากการกระทําของ
ตนเอง 
6. หลักความคุมคา (Cost-Effectiveness or Economy)  

 หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 
 
บทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยงาน 

1. ผูบริหารหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
ของหนวยงาน 

2. ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
มากกวาปละ 2 คร้ัง  

3. มีการประชุมกรรมการหนวยงาน หรือการประชุมของหนวยงานอยางต่ํารอยละ 80 
ของแผนในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการหนวยงานหรือบุคลากรในหนวยงานเขา
รวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการหนวยงานอยาง
นอย 7 วันกอนการประชุม 

4. ผูบริหารหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของบุคลากรตามหลักเกณฑที่ตกลงกัน
ไวลวงหนา 

5. ผูบริหารหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งหนวยงาน 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ 5 ป 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ระหวางปการศึกษา 2549-2553 
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การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : 1. มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง   

แผนพัฒนา :  1. แผนพัฒนางานวิจัย (สนับสนุนพันธกิจที่ 1,4,5) 

กลยุทธ :  1.1 สรางระบบสงเสริมการวิจัย 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    1.1.1 เพื่อเพิ่มและจูงใจใหอาจารย / นักวิจัยทําวิจัยมากขึ้น 

1.1.3 เพื่อใหผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของ มกค. เปนที่ยอมรับและ / หรือสามารถนําไปใชประโยชนได 

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน  
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 
    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  

ผลิตและเผยแพร
งานวิจัยเกี่ยวกับ 
ตราสินคา 

ผลิตและเผยแพร
งานวิจัยและบทความ
วิชาการ 

จํานวนผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณอยาง
นอยปการศึกษาละ  
1 เรื่อง 

1 เรื่อง 1เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง โครงการสรางงานวิจัยเกี่ยวกับ 
ตราสินคา 

  จํานวนบทความ
วิชาการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 
มกค. อยางนอยป
การศึกษาละ 1 เรื่อง 

- - 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง โครงการผลิตและเผยแพรบทความ
วิชาการเกี่ยวกับตราสินคา ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ มกค. 
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การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : 2. มีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษามีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอยางโดดเดน 

แผนพัฒนา :  2. แผนพัฒนาบุคลากร (สนับสนุนพันธกิจที่ 1,2,3,4) 

กลยุทธ :  2.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู ความสามารถที่ทันสมัยตรงกับสายการทํางาน 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    2.3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพที่ตรงกับสายงาน 

                                                   2.3.2 ความเต็มใจในการใหบริการ (service mind)  

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะตรงกับความสนใจและสายการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตอองคกร 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 
    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  

พัฒนาบุคลากรให
มีความรู 
ความสามารถตาม
สายงานและการมี
หัวใจบริการ 

พัฒนาบุคลากร จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บุคลากร 
เขารวมฝกอบรม
และพัฒนาตนเอง 
อยางนอย 5 
โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน 
5 โครงการ 
/ กิจกรรม 

จํานวน 
9  

โครงการ 
/ กิจกรรม 

อยาง
นอย 

5 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

อยาง
นอย 

5 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

อยาง
นอย 

5 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

อยาง
นอย 

5 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

อยาง
นอย 

5  
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 

1. โครงการสนับสนุนให
เจาหนาที่เขารับการฝกอบรม / 
สัมมนาในหลักสูตรตามที่สนใจ
และเปนประโยชนตอองคกร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
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การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : 3. มีระบบการบริหารดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เปนสากล 

แผนพัฒนา :  4. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ (สนับสนุนพันธกิจที่ 3) 

กลยุทธ :  4.2 พัฒนาวัสดุอุปกรณ และสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเปนสถาบันชั้นนําทางธุรกิจ 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    4.2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางาน 

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ดําเนินกิจกรรมและการบริหารงานภายใตการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 
    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  

นําระบบ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
มาใชใน 
การบริหาร
จัดการ 

1. จัดหาและ
บํารุงรักษา 
ครุภัณฑ และวัสดุ 
อุปกรณที่จําเปน
ตอการปฏิบัติการ 

จํานวนวัสดุ
อุปกรณที ่
ไดรับอนุมัติ
จัดซื้อ / จัดหา 

จัดซื้อ
เครื่อง

สแกนเนอร 
และแฟกซ 

มีเครื่อง 
สแกนเนอร 

1 เครื่อง 
และแฟกซ  
1 เครื่อง 

จัดซื้อตู
ใส 

เอกสาร 

บํารุงรักษา 
ใหสามารถ 
ใชงานได 
อยางม ี

ประสิทธิภาพ 

บํารุงรักษา 
ใหสามารถ 
ใชงานได 
อยางม ี

ประสิทธิภาพ 

บํารุงรักษา 
ใหสามารถ 
ใชงานได 
อยางม ี

ประสิทธิภาพ 

บํารุงรักษา 
ใหสามารถ 
ใชงานได 
อยางม ี

ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอร และครุภัณฑที่
จําเปนตอการบริหารงาน 
ศูนยศึกษาและวิจยตรา
สินคา 

 2. แผนงาน 5 ส ผลการประเมิน
อยูในระดับดี 

ผลการ
ประเมินอยู
ในระดับดี 

ผลการ
ประเมิน
อยูใน
ระดับดี 

ผลการ
ประเมิน
อยูใน
ระดับ 
ดีมาก 

ผลการ
ประเมินอยู
ในระดับ 
ดีมาก 

ผลการ
ประเมินอยู
ในระดับ 
ดีมาก 

ผลการ
ประเมินอยู
ในระดับ 
ดีมาก 

ผลการ
ประเมินอยู
ในระดับ 
ดีมาก 

โครงการ 5 ส 
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การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : 3. มีระบบการบริหารดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เปนสากล 

แผนพัฒนา :  4. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ (สนับสนุนพันธกิจที่ 3) 

กลยุทธ :  4.3 พัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหารายได 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    4.3.1 เพื่อใหมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีรายไดเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากรายไดจากการเรียน การสอน 

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  เพื่อใหบริการวิชาการ และหารายไดสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน 
  

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 
    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  

จัดบริการวิชาการ 
และหารายได 

บริการวิชาการและ 
หารายได 

จํานวนโครงการ
และรายไดจากการ
จัดฝกอบรม และ
การรับเปนที่
ปรึกษาในการสราง
ตราสินคา และ
อื่นๆ  

1  
โครงการ 

2  
โครงการ 

2  
โครงการ 

2  
โครงการ 

2  
โครงการ 

2 
โครงการ 

2  
โครงการ 

1. โครงการฝกอบรม 
    ดานตราสินคา 
2. โครงการบริการเปนที่ปรึกษา 
    ดานตราสินคา 

 
 
 
 
 
 



กผ.02-5 ป 
 
 
 
 

 

การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : 5. เปนแหลงบริการวิชาการที่เปนที่เชื่อถือดานธุรกิจแกสังคม 

แผนพัฒนา :  6. แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

กลยุทธ :  6.1 เพิ่มและพัฒนาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการใหบริการวิชาการ  6.2 บริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    6.1.1 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและภาคธุรกิจวาเปนศูนยกลางการใหบริการแกสังคม 

                                                   6.3.1 เพื่อเปนการตอบแทนแกสังคม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การเผยแพรความรู คําปรึกษา ดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการในการเรียนรูศาสตร 
      ในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
  

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 
    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  

จัดกิจกรรม
ใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

บริการวิชาการ 
แกสังคม 

1. จํานวนโครงการ/ 
    กิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจ 
    จากผลการประเมิน 
    หลังการจัดงาน 

5 
 

พึงพอใจ
มาก 

5 
 

พึงพอใจ
มาก 

9 
 
พึง
พอใจ
มาก 

9 
 
พึง
พอใจ 
มาก 

9 
 
พึง
พอใจ 
มาก 

9 
 
พึง
พอใจ 
มาก 

9 
 
พึง
พอใจ 
มาก 

1. โครงการสัมมนาวิชาการ Brand  
    Building Symposium (ประจําป) 
2. กิจกรรมการใหบริการ 
    คําปรึกษาเพื่อการสรางตราสินคา 
3. โครงการฝกอบรมเชิง 
    ปฏิบัติการเกี่ยวกับตราสินคา 
4. โครงการฝกอบรมสัมมนา 
    CEO Branding Progress 
5. โครงการบรรยายเพื่อเผยแพร 
    ความรูเกี่ยวกับตราสินคา 
    ใหกับ นศ.ป.ตรี และ ปโท 

 



กผ.02-5 ป 
 
 
 
 

 

การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : สนับสนุนวิสัยทัศน 

แผนพัฒนา :  9. แผนพัฒนากลยุทธเพื่อการแขงขัน 

กลยุทธ :  9.1 พัฒนาแผนการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    9.1.1 เพื่อเปนการรับนักศึกษาใหมากขึ้นทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ 

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ดําเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อการแขงขัน  

 
กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 

    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  
Brand Strategies  
เพื่อการแขงขัน 

สรางกลยุทธ 
ดานตราสินคา 
มกค. เพื่อ 
การแขงขัน 

- จํานวนโครงการ 
- แผนสรางสรรค 
   แบรนด มกค. 

-   - 2
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

1. โครงการ UTCC Brand  
    Youth Creativity Camp 
2. โครงการ UTCC Internal 
    Branding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กผ.02-5 ป 
 
 
 
 

 

การจัดทาํแผนงาน ศูนยศกึษาและวิจยัตราสินคา    
พันธกิจที่ : สนับสนุนวิสัยทัศน 

แผนพัฒนา :  แผนพัฒนากลยุทธเพื่อการแขงขัน 

กลยุทธ :  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท :    เพื่อสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงคของหนวยงาน :  1. เพื่อมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน 2. เพื่อใหหนวยงานมีคุณภาพการศึกษาในเกณฑที่ดี 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เปาหมาย เกิดจริง เปาหมายป 2549-2553 โครงการ /กิจกรรม 
    ป 2548 ป 2548 2549 2550 2551 2552 2553  

สรางมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
ระดับหนวยงาน 

ประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับ 
หนวยงาน 

ผลจากการประเมิน ระดับ
คะแนน 

3.42 

ระดับ
คะแนน 

3.26 

ระดับ
คะแนน
ขั้นต่ํา 
3.50 

ระดับ
คะแนน
ขั้นต่ํา 
3.50 

ระดับ
คะแนน
ขั้นต่ํา 
3.50 

ระดับ
คะแนน
ขั้นต่ํา 
3.50 

ระดับ
คะแนน
ขั้นต่ํา 
3.50 

กิจกรรมสรางงานประกันคุณภาพ
การศึกษาศูนยศึกษาและวิจัย 
ตราสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธ 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

วันที่ 4 กันยายน 2551 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนงานกลยุทธศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 1. รวมกันจัดทําแผนงานกลยุทธของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. รวมกันวิเคราะห เสนอขอเสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับปตอๆ ไป 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานกิจกรรม 5 ส 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานกิจกรรม 5 ส ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 
 
กลยทุธมหาวิทยาลัย : มรีะบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 

กลยทุธหนวยงาน : สรางความแข็งแกรงและประสิทธภิาพการดําเนนิงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงคของแผน : 1. เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีการนําหลักการบริหารแนว 5 ส มาประยุกตใช 

    2. เพื่อสรางบรรยากาศในทีท่ํางานใหดียิง่ขึ้น  

    3. เพื่อกระตุนใหพนกังานมีความตืน่ตัวตอการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลยทุธ ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน สรุป 

สรางความแข็งแกรงและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภายในดวยกลยุทธการบริหาร
จัดการ 

ระดับคะแนนประเมินผล มีผลคะแนนในระดับดีมาก ผลการประเมนิภายในของ 5 ส 
โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมทัง้  4 
ครั้ง มีคาเทากบั 4.24 คือ อยู
ในระดับดีมาก 

บุคลากรของหนวยงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดระเบียบที่ทาํงาน การ
รักษาความสะอาด การ
จัดระบบเอกสารตางๆ ซึง่ผล
การประเมนิประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
ของศูนยศึกษาและวิจยัตรา
สินคาจาํนวน 11 ทาน ซึง่ผล
การดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย 

 

 

 

 



การติดตามแผน 

 การดําเนินการแผนกิจกรรม 5 ส ไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยความ
รวมมือของคณะกรรมการดําเนินแผนงาน 5 ส กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาองคกรในระดับ
หนวยงาน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคได (ดังรายละเอียด
ในสรุปการดําเนินงาน 5 ส) 

 
การประเมินแผน 
 

จุดแข็ง/ขอดี ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไขปรับปรุง 

เปนแผนงานทีม่ีแนวคิด
สรางสรรคและดําเนนิงาน
อยางเปนระบบ มีทมีงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและใหความ
รวมมือเปนอยางดี มีการจัด
เวลา วิธกีารดาํเนนิการที่
ชัดเจน 

ไมมี  การประชาสมัพันธถึงผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ใหกับ
หนวยงานภายนอกไดรับทราบ
และอาจเชิญบุคลากรจาก
หนวยงานอื่นๆ มารวมเปน
คณะกรรมการเพิ่มเติม 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

 
รายนามคณะกรรมการ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 1. รวมกันจัดทําแผนกิจกรรม 5 ส ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. ตรวจประเมินผลทุกๆ  3 เดือน 

3. รวมกันวิเคราะห เสนอขอเสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับปตอๆ ไป 

3. จัดทําสรุปแผนกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางแผนปฏิบัติงานการดําเนินงาน 5 ส. ประจาํปการศึกษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 หมายเหต ุ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ลํา
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

1 
ประชุมเพื่อแจงใหทราบนโยบาย วัตถุประสงค 
และเปาหมายการดําเนินงาน 5 ส 

                   

2 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 1 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

3 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 2 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

4 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 3 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

5 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 4 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

6 
สรุปผลการดําเนินงาน 5 ส ประจําปการศึกษา 
2551 และแจงใหที่ประชุมรับทราบ 

                   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานงบประมาณ 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

 
 เอกสารฉบับนี้ เปนเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบไปดวย รายนามคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ ผลการ
อนุมัติงบประมาณ การติดตามผลการใชงบประมาณ การประเมินผลการใชงบประมาณ รายงาน
และติดตามผลตามโครงการ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ ประจําปการศึกษา 
2551 และเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณประจําปการศึกษาตอๆ ไป 
 
 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายนามคณะกรรมการจัดทํางบประมาณ ประจําปการศึกษา 2551 

 
1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 

 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ภาระหนาที่  
 
 รวมกันพิจารณาโครงการ คาใชจาย กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณเพื่อใชเปน
คาใชจายดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 และนําเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในลําดับตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2551 

 
ลําดับที ่ ชื่อโครงการ จํานวนเงินทีไ่ดรับอนุมัติ 

1 โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp # 3 77,450 

2 โครงการอบรมหลักสูตร CEO Branding 68,000 

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสนิคาแกผูสงออก 73,600 

 รวมทั้งสิ้น 219,050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลการใชงบประมาณ 
 
ลําดับที ่ ชื่อโครงการ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

1 โครงการ UTCC Brand Youth 
Creativity Camp # 3 

ในภาพรวมทัง้ 3 โครงการ
มีปญหาในเรือ่งจํานวนเงนิ 

พิจารณาจาํนวนเงิน
งบประมาณตามที ่

2 โครงการอบรมหลักสูตร  
CEO Branding 

งบประมาณทีเ่สนอขอ
อนุมัติไมไดรับการ 

เสนอขออนุมตัิ 
เนื่องจากจาํนวนเงินที ่

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพ 
ดานตราสนิคาแกผูสงออก 

พิจารณาอนุมตัิตาม
จํานวนที่ขอทาํใหการ
ดําเนนิงานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพตาม
เปาประสงคทีไ่ดวางแผน
ไวในเบื้องตน จึงตองปรับ
ลดกิจกรรมตางๆ ลง 

ขออนุมัติไป 
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการไดพจิารณา
แลววามีความ
เหมาะสมกับลักษณะ
การดําเนินโครงการ
และกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินผลการใชงบประมาณ 
 
ลําดับ 

ที่ 

ชื่อโครงการ จํานวนเงินที่
ไดรับอนุมัติ 

จํานวนเงิน
ที่ใชจาย
จริง 

ยอดรวม
สวนตาง 

รอยละ   
สวนตาง 

1 โครงการ UTCC Brand Youth 
Creativity Camp # 3 

77,450 77,445.19 4.81 99.99 

2 โครงการอบรมหลักสูตร  
CEO Branding 

68,000 67,869.33 130.67 99.80 

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพ 
ดานตราสนิคาแกผูสงออก 

73,600 64,328.50 9,271.50 87.40 

 ยอดรวม 219,050 209,643.02 9,406.98 95.70 

 
 จากตารางขางตนพบวา ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดรับเงินอนุมัติดําเนินโครงการ
จํานวน 3 โครงการเปนเงินรวมทั้งสิ้น 219,050 บาท โดยใชจายจริงเปนจํานวน 209,643.02 บาท 
คงเหลือทั้งสิ้น 9,406.98 บาท คิดเปนรอยละ 95.70 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอเสนอแนะ  

 
 สําหรับการดําเนินกิจกรรมและการใชจายงบประมาณของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณมีขอเสนอแนะเพื่อการจัดทํางบประมาณ ปการศึกษา 2552 มี
ดังตอไปนี้ 

 1. โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp เปนโครงการที่ดีในการสรางนักสราง
แบรนดรุนเยาวใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย อีกทั้งยังเปนการสรางทัศนคติที่ดีใหกับ
นักศึกษากลุมหนึ่ง และขยายไปในวงกวางไดในอนาคต ดังนั้นจึงควรดําเนินโครงการนี้อยาง
ตอเนื่อง สําหรับขอเสนอแนะสําหรับโครงการนี้ กลาวคือ ควรเพิ่มงบประมาณใหมากขึ้นเพื่อที่จะ
สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการไดมากขึ้น สรางกิจกรรมในการเขาไปศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ คาใชจายในการพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน 

 2. โครงการ CEO Branding เปนโครงการที่ใหบริการวิชาการแกบรรดานักธุรกิจ และ
ผูบริหารระดับสูง ซึ่งโครงการนี้จะชวยสงเสริมภาพลักษณดานการเปนสถาบันที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานวิชาการการสรางแบรนดโดยเฉพาะ ดังนั้น ควรดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่อง 

 3. โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสินคาแกผูสงออก เปนโครงการบริการวิชาการแก
ผูประกอบการธุรกิจภาคสงออก และผูสนใจดานการสรางตราสินคา ซึ่งเปนการดําเนินโครงการ
รวมกับกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกศูนยฯ ดังนั้น ควรมี
การจัดโครงการบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอกอยางสม่ําเสมอ เพื่อตอกย้ําภาพลักษณ
การเปนหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานการสรางตราสินคา 

 4. ควรเพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงานเพื่อเผยแพรความรู กิจกรรม
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานเสริม และแทนการประชาสัมพันธดวยสื่ออ่ืนๆ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานพัฒนาบุคลากร 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานพัฒนาบุคลากร ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
กลยทุธมหาวิทยาลัย : พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุใหมีความรู ความสามารถทีท่ันสมยัตรงกบัสายงาน 
 
กลยทุธหนวยงาน : พัฒนาความรู ทกัษะ และสรางทศันคติของบุคลากรใหเปนพนักงานที่ดีขององคกร 
 
วัตถุประสงคของแผน : 1. เพื่อใหพนักงานมีความรูใหมๆ เพิ่มมากขึ้น 
    2. เพื่อสรางบรรยากาศการเปนพนักงานในองคกรสถาบันการศึกษา 
    3. เพื่อกระตุนใหพนกังานมีความตืน่ตัวตอการเรียนรู พัฒนาความคดิและนํามาประยุกตใชกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยทุธ ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน สรุป 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถตามสายงาน 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมที ่
พนกังานเขารวมประชุม /อบรม / 
สัมมนาประจาํปการศึกษา 2551 

พนกังานเขารวมกิจกรรม 
อยางนอยคนละ 8 กิจกรรม  

- เจาหนาทีธุ่รการเขารวม 
  กิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม 
- นักวิจัยเขารวมกิจกรรม 
  จํานวน 16 กจิกรรม 

บุคลากรของหนวยงานเขารวม
กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา
เกินกวาเปาหมายที่กาํหนด 
และไมมีคาใชจายในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ  

 2. ผลการประเมินประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยหัวหนา 
หนวยงาน 

ผลการประเมนิอยูในระดับดี ผลการประเมนิอยูในระดับดี ผลการประเมนิประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
โดยหวัหนาหนวยงานอยูใน
ระดับดี ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 



รายงานการเขารวมกิจกรรมอบรม/ประชุม/สมัมนาของเจาหนาที่ประจําศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา  
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552 

 
ชื่อ นางสาวกมลวรรณ กาศลนุ  ตําแหนง นกัวิจัย  
 

ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

1 

การอบรมการใชโปรแกรม  WarpX & Agent และ 
WEB SCREEN ACCESS CONTROL / TIME 
ATTENDANCE (โปรแกรมควบคุมการใชเครื่อง
สแกนเขาออกประตู) 

ศูนยความเปนเลิศ ฯ ม.หอการคาไทย  
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร อาคาร 7  
เวลา 09.00-16.00 น. 

ไมม ี

2 การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 

กองแผนงาน ม.หอการคาไทย วันที่ 4 กันยายน 2551 หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 
2 เวลา 14.00-16.30 น. 

ไมม ี

 
3 โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp 

ครั้งที่ 3 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 27-30 ตุลาคม 2551 

หอง 5301 หอง 5602 
อาคาร 5 ชั้น 3 และชั้น 6 
ณ ปาสักฮิลลไซด รีสอรท 
จังหวัดลพบุรี 

ไมมี  

 
 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

4 การอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รุนที่ 3 

ศูนยภาษา ม.หอการคาไทย พฤศจิกายน 2551 –  
มกราคม 2552  ไมม ี

5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลือกใชสถติิและ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS ในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวจิัย (ขั้นตนและขั้นกลาง)” 

กองสงเสริมงานวิจัย  
ม.หอการคาไทย 

วันจันทรที่ 3 วนัพุธที่ 5 และวนั
พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 
(โครงการตอเนื่อง 3 วัน) 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
7507 เวลา 09.00-16.00น. 

ไมม ี

6 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเสนทางสูความเปน
เลิศขององคกร (Thailand Quality Award TQA) 

กองแผนงาน ม.หอการคาไทย วันที่ 11 พฤศจกิายน 2551 หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ไมม ี

7 โครงการอบรมหลักสูตร CEO Branding ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 17 มกราคม 2552 

หองประชมุสัมมนา  
อาคาร 5 ชั้น 2   
ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

8 การอบรม ”การเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล” สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  
ม.หอการคาไทย วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552 อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 5403 

เวลา 09.00-14.30น. ไมม ี

9 
การอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Human Potential 
Development For Increasing Effective Work)” 

สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย  
ม.หอการคาไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ –  
วันศุกรที่ 20 กุมภาพันธ 2552 

อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 5303 ไมม ี

 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

10 อนุกรรมการควบคุมหองสอบ  
(สอบไลภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2551) 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  
ม.หอการคาไทย 

ระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ –  
3 มีนาคม 2552 

ม.หอการคาไทย ไมม ี

11 การเสวนา...ทศิทางนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร ม.หอการคาไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 - 
เสารที่ 14 มีนาคม 2552 

บานออมกอดขุนเขา  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ไมม ี

12 สัมมนานอกสถานที่เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการทํางาน ฝายวิจัย  
ประจําปการศกึษา 2551 

กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันจันทรที่16-17 มีนาคม 2552 Sea Sand Sun Hotel 
พัทยา ชลบุรี 

ไมม ี

13 การประชมุทางวิชาการ เรื่อง การนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสงเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
(รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย) 

กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันพุธที่ 1 เมษายน 2552 หองเรียน 1 Ex-MBA  
อาคาร 7 ชั้น 12 

ไมม ี

14 การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัย กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 หองเรียน CEO 5602 ไมม ี
15 การตีพิมพบทความวจิัยในวารสารวิชาการ

นานาชาติ (Be a Successful Journal 
Author) 

กองสงเสริมงานวิจัย ม.หอการคาไทย วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 หองเรียน 5401 CEO  
อาคาร 5 ชั้น 4 

ไมม ี

 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 

16 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสินคา 
แกผูสงออก 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

29 พฤษภาคม 2552 หองเรียน Ex-MBA 3 
อาคาร 7 ชั้น 12 ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการเขารวมกิจกรรมอบรม/ประชุม/สมัมนาของเจาหนาที่ประจําศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552 

 
ชื่อ นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  ตําแหนง เจาหนาทีธุ่รการ 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ จัดโดย วันที่ สถานที ่ คาใชจาย 
1 โครงการ การจดัการความรู  

(Knowledge Management)  
ศูนยความเปนเลิศทางการสอน  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 13-15 สิงหาคม 2551 หองเรียน CEO MBA (5603)  

อาคาร 5 ชั้น 6 ม.หอการคาไทย ไมม ี

2 การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 

กองแผนงาน ม.หอการคาไทย วันที่ 4 กันยายน 2551 หองสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2  
ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

 
3 โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp 

ครั้งที่ 3 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 27-30 ตุลาคม 2551 

หอง 5301 หอง 5602 
อาคาร 5 ชั้น 3 และชั้น 6 
ณ ปาสักฮิลลไซด รีสอรท จังหวัดลพบุรี 

ไมมี  

4 โครงการอบรมหลักสูตร CEO Branding ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 17 มกราคม 2552 หองประชมุสัมมนา  

อาคาร 5 ชั้น 2  ม.หอการคาไทย ไมม ี

 
5 
 

โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสินคา 
แกผูสงออก 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

29 พฤษภาคม 2552 หองเรียน Ex-MBA 3 
อาคาร 7 ชั้น 12 ม.หอการคาไทย 

ไมม ี

 



การติดตามแผน  
 
 การดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากรไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดย
ผูอํานวยการจะเปนผูพิจารณาหลักสูตร กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาความรู ความสามารถ
ของพนักงานแตละคน แลวจัดสงเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ เมื่อพนักงานไดเขารวมกิจกรรม
ประชุม สัมมนา อบรมแลวจะทําการบันทกึความรูที่ไดรับ และแนวการนํามาพัฒนาองคกรตอไป 
 
การประเมินแผน 
 

จุดแข็ง / ขอดี ปญหา / อุปสรรค แนวทางแกไขปรับปรุง 
แผนพัฒนาบคุลากรของศูนย
ศึกษาและวิจยัตราสินคาชวย
ใหมีแนวทางในการพัฒนา
ความรู ความสามารถของ
บุคลากร ซึง่จะชวยใหพนักงาน
มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ
เปนการสรางทัศนคติที่ดีใหแก
พนกังานตอการบริหาร 

1. มีบางหลักสูตรที่นาสนใจ
และเปนประโยชนตอพนักงาน
แตจัดในชวงการสอบ ซึ่ง
พนกังานมีภารกิจในการคุม
สอบจึงไมสามารถเขาไปรวม
ได 
2. จํานวนเงินงบประมาณที่
จัดสรรใหพนักงานไปอบรม
ภายนอกมีจํานวนจํากัดไม
สอดคลองกับคาใชจายจรงิ ทํา
ใหขาดโอกาสในการเรียนรู
ความรูใหมๆ  

1. เสนอใหหนวยงานที่จัด
อบรม ประชุม สัมมนาไมควร
จัดในชวงคุมสอบเพื่อจะไดให
พนกังานเขารับการอบรม 
ประชุม สัมมนาที่มีประโยชน
ได 
2. เสนอใหหนวยงานที ่
เกี่ยวของพิจารณาทางแกไขใน
กรณีที่คาใชจายในการอบรม
สูงกวางบประมาณที่จัดสรรให 
3. เสนอใหสํานักบริหาร 
ทรัพยากรมนษุยจัดหลกัสูตร
พัฒนาความรูดาน 
ภาษาอังกฤษใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง 
และจริงจัง 

 
 
 
 
 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

 
รายนามคณะกรรมการ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 1. รวมกันจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. รวมกันวิเคราะห เสนอขอเสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับปตอๆ ไป 

3. จัดทําสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจําปการศึกษา 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 

 
หลักการและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดกําหนด
นโยบายที่สําคัญ อันที่จะมุงสรางใหมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีความเปนเลิศทางดานการ
ใหบริการการศึกษา เพื่อประโยชนตอผูเรียน ผูปกครอง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้ จึงมีนโยบายในการสรางระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง 

 ทั้งนี้ ในการที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะไดรับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับที่
นาพอใจ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งระดับฝาย 
คณะวิชา สํานักงาน ศูนย กอง เปนตน ซึ่งศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาเปนหนวยงานบริการ
วิชาการ สถาบันหนึ่งภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดวยการ
บริหารงานรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานไดรวมกันกําหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของศูนยฯ ข้ึนมาเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคของแผน  

 1. เพื่อใหศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบในการเตรียมงานประกันคุณภาพภายใน 
 2. เพื่อใหศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มข้ึน  
 3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
นโยบายการประกันคุณภาพ 

 คณะกรรมการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรวมกัน
กําหนดนโยบายสําหรับการประกันคุณภาพภายใน คือ 

 “สรางมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพิ่มระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพภายใน และสนับสนุนรวมมือกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย”  



ระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 ระบบการประกันคุณภาพภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2550 
ประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ 

         
 
 

ผลลัพธ 
(Output) 

กระบวนการ
(Process) 

ปจจัยนาํเขา 
(Input) 

 
1. ปจจยันําเขา (Input) ประกอบดวย 

  1.1 บุคลากรในการดําเนินการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ และกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพ ไดแก คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา 
  1.2 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2550  
  1.3 ความรูที่ไดรับจากการอบรม ประชุม สัมมนาจากงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  1.4 ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  1.5 งบประมาณในการดําเนินงาน 
2. กระบวนการ  (Process)  ประกอบดวย 

2.1 กําหนดเปาหมายในการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ ซึ่งจะตองมีคะแนน 
การประเมินเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2550 
  2.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประเมินคุณภาพภายใน และระบุหนาที่ในการ
ดําเนินงาน 
  2.3 จัดทําตารางเวลาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  2.4 จัดทํารายงานประเมินคุณภาพ และเอกสารตางๆ อยางเปนระบบ 
  2.5 นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  2.6 สงรายงานและเอกสารประกันคุณภาพ 
  2.7 รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ 
3. ผลลัพธ (Output) 
 ไดแก รายงานประเมินคุณภาพภายในของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาประจําป
การศึกษา 2551  



 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานที่มี
ผูรับผิดชอบสาขาวิชาเพื่อเปนกลไกการดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา ศูนย สํานัก กอง หนวยงาน และหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคาไดยึดกรอบกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  

แตงต้ังคณะอนุกรรมการรวบรวมเอกสาร 

รับการประเมินคุณภาพภายในจาก 

พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา

กําหนดนโยบายและแผนงาน

วิเคราะหผลการประเมินและ

เขียนรายงานประเมินตนเอง

มหาวทิยาลัยหอการคาไทย

ดําเนินการตามแผน

ประกันคุณภาพ 

ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

 



ตารางแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 

  ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552  

ลําดับ กิจกรรม ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. วันครบกําหนดสง 

                    51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53

1 แตงตั้งคณะกรรมการ
และจัดทําแผนพัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน 

                   

2 จัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง 

                   

3 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
รายงานประเมินตนเอง 

                   

4 สงรายงานประเมิน
ตนเอง 

                  15 มิ.ย.52 

5 เตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

                   

6 รับฟงผลและวิเคราะห
ผลการประเมิน 

                   

 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 
 
 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังมีรายนามดังตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาระหนาที่  

 รวมกันพิจารณาโครงการคาใชจาย กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณเพื่อใชเปน
คาใชจายดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 และนําเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในลําดับตอไป 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง มีดังตอไปนี้ 
1. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน 
2. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

ภาระหนาที่ 
 จัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สงกองประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบริหารจัดการความรูในองคกร 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประจําปการศึกษา 2551 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ภายใตกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค และการที่
เปนโลกแหงการเรียนรู โลกแหงภูมิปญญา (Knowledge Based Economy) การที่องคกรใดหรือ
ผูใดจะคิดหรือตัดสินใจกระทําการใดๆ จําเปนตองใชขอมูลขาวสาร สารสนเทศ องคความรู และ
ภูมิปญญาของมนุษยในสภาวการณปจจุบัน องคกรจะคิดถึงเฉพาะการเรียนรูเพื่อการอยูรอด 
(Survival Learning) เพียงอยางเดียวคงอาจจะไมเพียงพออีกตอไป จะตองเรียนรูเพื่อความ
เจริญเติบโต (Generative Learning) และกาวหนาอยางมั่นคงอยางยั่งยืน (Sustainable) จึงถือวา
องคกรนั้นประสบผลสําเร็จ โดยกลยุทธที่สําคัญ คือ พัฒนาการไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ระบุในมาตรา 11 ดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฏีกานี้” 

 และจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยโดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 5 คือ การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการจําเปนตองสรางรูปแบบ
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริงใหเกิดขึ้น การจัดการกับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
เรียนรู รูทันโลก และปรับตัวทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ สวนราชการจะตองจัดใหมีการพัฒนา
องคความรูภายในองคกร การปฏิบัติงานเชิงรุก กลาวคือ การปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ 
และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จ คือ การสรางองคความรูและ
ทักษะใหมๆ ใหกับขาราชการ เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการเพื่อใหผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

 

 



 จากเหตุผลความจําเปนดังกลาว ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย จึงเห็นควรใหจัดทําโครงการบริหารจัดการความรูในองคกรขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
บริหารจัดการองคความรูในองคกร การจัดเก็บ รวบรวมขอมูลความรู ตลอดจนการเผยแพรความรู
ในองคกรอยางเปนระบบ สรางบรรยากาศการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนความรูในองคกรอยาง
ตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการบริหารจัดการความรูในองคกรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ใหมีความรู ความเขาใจ
ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการความรูในองคกร 
3. วิธีดําเนินงาน 

 1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ซึ่งเปนทีมหลักประกอบดวย
ตัวแทนของแตละหนวยงาน เพื่อเปนแกนหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตางๆ และกระจาย
ความรูไปสูหนวยงานยอยๆ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นในหลากหลายมุมมอง เพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป
การศึกษา 2551 

 3. นําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป  2551 ใหผูบริหารเห็นชอบ 

 4. ดําเนินการตามแผนฯ  

 5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 (1) การเตรียมการ  
  1. ส่ือสารสรางความเขาใจการจัดการองคความรูในองคกร 
  2. การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางองคกรแหงการเรียนรู และการบริหาร
จัดการความรูในองคกร 
  3. การประเมินศักยภาพขององคกร 
  4. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความรูในองคกร 
  
 



(2) การดําเนินงาน  
  1. ประชุมเพื่อตรวจสอบองคความรูดานตราสินคา 
  2. การแสวงหาความรูดานตราสินคาจากภายในและภายนอกศูนยฯ 
  3. จัดทําฐานขอมูลความรูดานตราสินคา (อัพเดทองคความรูข้ึนเว็บไซต) 
  4. จัดใหมีการดาวนโหลดองคความรูดานตราสินคา 
  5. จัดระบบใหมีการเขาถึงความรูโดยการประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตและ
สงขอมูลขาวสารใหกับผูลงทะเบียนกับทางศูนยฯ ผานอีเมล 
 

(3) การติดตามประเมินผล 

 ทําการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม อาทิ จํานวนองคความรู
ดานตราสินคาที่นําขึ้นเว็บไซต จํานวนผูเขาชมเว็บไซต จํานวนผูสนใจลงทะเบียนบอกรับขอมูล
ขาวสาร เปนตน  
5. ระยะเวลา 

 สิงหาคม 2551 – พฤษภาคม 2552 
6. ผูรับผิดชอบ 

 คณะทํางานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
7. ผลผลิต 

 1. ไดแนวทางการบริหารจัดการความรูในองคกรของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. ผูบริหาร และบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

 3. ไดองคความรูดานตราสินคาเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนประโยชนและตรงตามความตองการของศูนยฯ 
รวมทั้งยังสามารถใหบริการกับบุคลภายนอกไดอีกดวย 
8. ผลลัพธ 

 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีแนวทาง และพลังขับเคลื่อนใน
การพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการบริหารจัดการความรูในองคกร ซึ่งจะนําไปสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูไดในอนาคต 
 
 
 



 
ตารางแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู (KM) ประจําปการศกึษา 2551 

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 
 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 หมายเหต ุ
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ลํา

ดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

1 
ประชุมเพื่อตรวจสอบองคความรูดาน 
ตราสินคา 

                   

2 
การแสวงหาความรูดานตราสินคาจากภายใน
และภายนอกศูนยฯ 

                   

3 
จัดทําฐานขอมูลความรูดานตราสินคา 
(อัพเดทองคความรูขึ้นเว็บไซต) 

                   

4 
จัดใหมีการดาวนโหลดองคความรูดาน 
ตราสินคา 

                   

5 

จัดระบบใหมีการเขาถึงความรูโดยการ
ประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตและสง
ขอมูลขาวสารใหกับผูลงทะเบียนกับทางศูนยฯ 
ผานอีเมล 

                   

 
 
 
 



รายงานการประชุม 
วาระ : การสรางแผนพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 
ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
 ประธานที่ประชุม ไดแจงใหคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทานทราบถึงวาระการ
ประชุม เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาใหเปนหนวยงานสูองคกรการ
เรียนรู  
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยจัดอบรม สัมมนา
ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรดังกลาว ผศ.กาลัญ และนาย
ณัฐพล ไดรวมกันรางแผนพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู ซึ่งจะเริ่มนํามาใชในปการศึกษา 
2551 ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้เปนการเตรียมการ โดยทําเปนโครงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
ความรูฯ เพื่อแสดงจุดมุงหมายในการสรางองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งแผนในการพัฒนาสูองคกรการ
เรียนรูมีวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
 



 1. แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบบริหารความรู ในองคกร  ซึ่งเปนทีมหลัก
ประกอบดวยตัวแทนของแตละหนวยงาน เพื่อเปนแกนหลักในการวางแผนและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ และกระจายความรูไปสูหนวยงานยอยๆ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นในหลากหลายมุมมอง 
เพื่อนํามาพัฒนาโครงการ 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป
การศึกษา 2551-2552 

 3. นําเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร ป 2551-2552 ใหผูบริหาร
เห็นชอบ 

 4. ดําเนินการตามแผนฯ  

 5. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 
 ประธาน ไดแจงใหคณะกรรมการทุกทานดูเอกสารประกอบการประชุมที่แจกไปให
ประกอบการพิจารณา และขอมติเห็นชอบกับรางโครงการพัฒนาแผนการบริหารจัดการความรูใน
องคกร 

 กรรมการทุกทานเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 ประธาน เสนอวา ควรศึกษาจากองคกรที่ดําเนินโครงการ หรือแผนงานการเปนองคกรแหง
การเรียนรู เพื่อนํามาเปนตนแบบ เชน การไฟฟาฝายผลิต หรือไมก็สถาบันการศึกษาอยาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพราะมีลักษณะองคกรที่คลายๆ กัน คือ เปนสถาบันการศึกษา 

 ผศ.พิชัย เสนอวา ควรเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางองคกรแหงการเรียนรู 
ซึ่งเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมาเปนที่ปรึกษา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและถูกตองมากที่สุด 

 อาจารยมานา อาจารยอนัญญา เห็นดวยกับขอเสนอของ ประธาน และผศ.พิชัย เนื่องจาก
เปนแผนงานที่จะมีประโยชนตอองคกรอยางมาก 

 ประธานไดกลาวสรุปวา กรรมการทุกทานเห็นชอบตามรางโครงการที่นํามาเสนอในวันนี้ 
และมอบหมายใหคุณชญานิศ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินแผนงานพัฒนา
สูองคกรแหงการเรียนรู ในลําดับตอไปนี้ 

 ประธาน ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทาน 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
ปณิธาน  
 มุงที่จะเปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ตลอดจนการใหบริการแกสังคม ธุรกิจ องคกรภาครัฐและเอกชนดวยการใหคําปรึกษา  
การบริการฝกอบรม 
วัตถุประสงค  
 1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคคา เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษา และสาธารน
ทั่วไป 
 2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจน
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 
 3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามืออาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหาร
ตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน (โครงการเลี้ยงตัวเอง) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 
 5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกร
ธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
 6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคา และประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 
 7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
 8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ้ง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 1. เพื่อสงเสริมสนับสนนุใหมหาวทิยาลัยมีระบบที่เอื้อตอการทํางานวิจัย และมคีวามโดดเดนดานผลงานทัง้ 

ในระดับชาติและนานาชาต ิ
กลยทุธของฝาย   :  สรางเสริมศักยภาพ การทาํวิจัย และสงเสริมการกอสรางองคความรูใหม 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 2. ศึกษา คนควาและวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจยั รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจ  
                                                              ภาคเอกชน 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 
1. สรางเสริมเติมความรูสู 
    คณะกรรมการ 

1. สรางความรูดานวิชาการเกี่ยวกับ 
    ตราสินคา และการวิจัยเกี่ยวกับ 
    ตราสินคา 

รอยละของผูเขารับการอบรมที่มี
ความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น 

- รอยละ 80 1. จัดอบรม / สัมมนาเชิงวิชาการ 
    หลักสูตรความรูเกี่ยวกับตราสินคา 
    เพื่องานวิชาการ 
2. จัดศึกษา ดูงานหนวยงานภายนอก 
    ที่ประสบความสําเร็จในการสราง 
    ตราสินคา 

   2. ผลิตและเผยแพรงานวิจัยหรือ 
    บทความวิชาการเกี่ยวกับตราสินคา 

จํานวนโครงการวิจัยหรือ 
บทความวิชาการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการ มกค.  
อยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

- 2 เรื่อง 
1 บทความ 

1. โครงการวิจัยเกี่ยวกับตราสินคาโดย 
    ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
    หอการคาไทย 
2. นําเสนองานวิจัย / บทความ 
     วิชาการแกสาธารณชน 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551  
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 2. เพื่อวจิัยสงเสริมสนบัสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชือ่ถือดานเศรษฐกิจ ธุรกจิ 
                                                              และดานอื่นๆ ที่เกีย่วของ 
กลยทุธของฝาย   :  สงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคมดานเศรษฐกิจและธุรกิจ 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 1. รวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสนิคาเพื่อบริการวิชาการความรูเกีย่วกับตราสินคาใหแกสาธารณชน 
       ขอ 4. จัดหลักสูตรฝกอบรม / ประชมุ / สัมมนาวิชาการดานกลยุทธการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการ 
                                                              ในการเรียนรูศาสตร และองคความรูในการสรางตราสินคาแกผูประกอบการธุรกิจ นักวชิาชพีธุรกจิ และผูสนใจทั่วไป  
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 
1. บริการวิชาการแกสังคม 
    ดานกลยุทธการสรางตราสินคา  

1. บริการวิชาการแกสังคม 
    ดานกลยุทธการสรางตราสินคา 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
 
2. ระดับความพึงพอใจของ 
    ผูเขารวมกิจกรรม / โครงการ 
3. ระดับความรูที๋ไดจากการเขา 
    รับการอบรม 

2  3 1. โครงการอบรมหลักสูตร  
    CEO Branding 
2. โครงการสัมมนาระดับชาติ 
    Thai Branding Symposium  
3. โครงการอบรมเพื่อสงเสริม 
    ผูประกอบการภาคการสงออก 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 

วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู และเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกจิ 
กลยทุธของฝาย   :  เพิม่พนูศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 3. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมคีวามรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกีย่วกับสายงาน  

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวทิยาลยั 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 
1. พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 
    ใหมีความรูความสามารถ 
    ตรงตามสายการทํางาน 

1. พัฒนาศักยภาพ 
    บุคลากรในดาน 
    ภาษาอังกฤษ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และบุคลิกภาพธุรกิจ 

1.1 จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ 
     บุคลากรไดเขารวมฝกอบรม / 
     ประชุม / สัมมนา 
 
 
 
1.2 ระดับความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้น 
      จากการเขารวมโครงการ /  กิจกรรม 
1.3 ระดับความสามารถในการใชภาษา 
      อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.4 ระดับความสามารถในการใช 
      คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการทํางาน 
1.5 ระดับคะแนนการประเมินการมีบุคลิกภาพทางธุรกิจ 

11 โครงการ / 
กิจกรรม 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

12 โครงการ /  
ครั้ง 

 
 
 
 

มีระดับความรู 
เพิ่มขึ้น 
ดี 
 
ดี 
 

มาก 

1. สนับสนุนใหเจาหนาที่ 
    ประจําหนวยงานเขารับ 
    การฝกอบรม / ประชุม / 
    สัมมนาในหลักสูตรตาม 
     ที่สนใจและเปน   
     ประโยชนตอองคกร 
2. กิจกรรมอบรม 
    ภาษาอังกฤษ 
 
3. การทดสอบทักษะการใช 
    คอมพิวเตอร 
4. กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ 
    ธุรกิจ 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู และเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกจิ 
กลยทุธของฝาย   :  เพิม่พนูศักยภาพบุคลากร 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 3. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมคีวามรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกีย่วกับสายงาน  

 ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดีตอมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 
2. สรางใหบุคลากรเปนคนพันธุ 
    UTCC 

UTCC Citizenship รอยละของจํานวนกิจกรรมที่เขารวมกับ 
ทางมหาวิทยาลัย 

100 % 100 %  1.1 เขารวมกิจกรรมในวัน 
     สําคัญทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 4. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 
       ขอ 5. มีระบบฐานขอมูลทีม่ีประสิทธิภาพและทนัสมัย 
กลยทุธของฝาย   :  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 5. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกีย่วกับตราสนิคาและประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 
1. พัฒนาระบบการบริหาร 
    จัดการโดยนําเอาเทคโนโลยี 
    สารสนเทศมาใชในการบริหาร 
    จัดการ 

1. พัฒนาเว็บไซดและ 
    สารสนเทศ 

1. มีการพัฒนาขอมูลและปรับปรุง 
    เว็บไซดอยางตอเนื่อง 
 
2. จํานวนผูเขาชมและใชประโยชน 
    จากเว็บไซด 

1. มีเว็บไซดของศูนยฯ  
 
 
- 

1. มีการปรับปรุง 
    ประจําทุกๆ  
    เดือน 
2. มีจํานวนผูเขาชม 
    และใชประโยชน 
    จากเว็บไซดเพิ่ม 
    ขึ้นรอยละ 5  

1. โครงการพัฒนาเว็บไซด   
 
 
2. โครงการสรางสรรค 
    ฐานขอมูลเพื่อความรู 
    ดานตราสินคา 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 4. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 
กลยทุธของฝาย   :  สงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 6. สรางความแข็งแกรงและประสิทธภิาพการดําเนนิงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 
1. สรางความกาวหนาดาน 
    การประกันคุณภาพการศึกษา 
    ระดับหนวยงาน 

1. ประกันคุณภาพการศึกษา  
    ประจําปการศึกษา 2551 

ระดับผลการประเมิน   4.60 4.65 1. กิจกรรมสรางระบบและ 
    รายงานผลการประกัน 
    คุณภาพระดับหนวยงาน 

2. สรางระบบกิจกรรม 5 ส  1. กิจกรรม 5 ส ระดับคะแนนประเมินผล ดีมาก ดีมาก 1. กิจกรรมประเมิน 5 ส  
    ทุกๆ 3 เดือน 

3. สรางระบบการจัดการการบริหาร 
    ความเสี่ยง 

1. การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน แผนการดําเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

มีแผนจัดการ 
ความเสี่ยง 

มีแผนและการ
ดําเนินงานรอบ  

1 ป 

การดําเนินงานจัดการ 
ความเสี่ยงตามแผนงาน 
ป 2550 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 4. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 
กลยทุธของฝาย   :  สงเสริมการจัดหารายไดจากการใหบริการวิชาการ 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 8. พัฒนาการจัดการหารายไดในรูปแบบการใหบริการวิชาการ 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดบริการวิชาการและหารายได    1. บริการวิชาการ (หารายได)  จํานวนเงินรายไดที่มอบใหแกมหาวิทยาลัย 20,000 20,000 1. โครงการฝกอบรม / 
    ประชุม / สัมมนา 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 4. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 
กลยทุธของฝาย   :  สรางระบบสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 6. เพื่อสรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนนิงานภายในดวยกลยทุธการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 

1. สรางเสริมพัฒนาระบบองค 
    การแหงการเรียนรู 

1. KM Branding  

 
 
 

1. แผนงาน KM Branding  

 
2. จํานวนองคความรูที่ไดจาก 

    กระบวนการจัดการความรู 
3. มีเว็บไซดคลังความรู 

1. มีแผน 

 
2. อยางนอย 1 องคความรู 
 
3. มีเว็บไซดคลังขอมูล 

1. มีแผนและพัฒนา 
 
2. อยางนอย 3 องคความรู 
 
3. มีเว็บไซดและพัฒนา 
   คลังขอมูล 

1. จัดทําเว็บไซดเพื่อเผยแพร 
    องคความรู  
2. สรางองคความรู 
 
3. กระตุนใหเกิดการใชและ 
   แลกเปลี่ยนองคความรู 
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แผนงานศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา   ปการศึกษา  2551 
 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 2. เพื่อวจิัยสงเสริมสนบัสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชือ่ถือดานเศรษฐกิจ  
                                                              ธุรกิจและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
กลยทุธของฝาย   :  เพื่อสรางภาพลักษณความเปนสถาบนัการศึกษาชั้นทางดานธุรกิจ และสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษาปจจุบัน 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 7. สรางกลยุทธตราสนิคาเพื่อสนับสนุนกลยทุธการแขงขันของมหาวิทยาลยัผานนักศึกษาปจจุบัน 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2550 เปาหมายป 2551 กิจกรรม/โครงการ 

1. UTCC Branding  1. UTCC Branding Creation  1. ระดับความรูความเขาใจในกระบวนการ 
     สรางตราสินคา 
 
2. ระดับความพึงพอใจภายหลังการเขารวมโครงการ 
3. ระดับของทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

4. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มาก 

 
มาก 

มาก 

แผนกลยุทธ มกค. 
Branding 

มาก 

 
มาก 

มาก 

แผนกลยุทธ มกค. 
Branding 

โครงการ UTCC Brand Youth 

Creativity Camp ครั้งที่ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนงาน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

วันที่ 1 มิถุนายน 2551 
 

 เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนงานประจําปการศึกษา 2551 ดังมีรายนาม
ตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  
 1. รวมกันจัดทําแผนงานประจําปการศึกษา 2551 ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 2. รวมกันวิเคราะห เสนอขอเสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับปตอๆ ไป 
 3. จัดทําสรุปแผนประจําปการศึกษา 2551  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนางานวิจัย 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานวิจยั ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
แผนพัฒนา : 1. แผนพัฒนางานวิจัย (สนบัสนุนพันธกิจที่ 1,4,5) 

กลยทุธที ่: 1.1 สรางระบบสงเสริมการวิจยั 

วัตถุประสงคที่ : 1.1.1 เพื่อเพิ่มและจงูใจใหอาจารย / นักวจิัยทําวิจยัมากขึน้ 
                           1.1.3 เพื่อใหผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาของ มกค. เปนที่ยอมรับและ / หรือสามารถนําไปใชประโยชนได 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวจิยั รายงานบทความวิชาการ 
                                              แกองคกรธรุกิจภาคเอกชน 
 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เปาหมายป 2551 โครงการ / กจิกรรม 
ผลิตและเผยแพรงานวจิัย
เกี่ยวกับตราสนิคา 

ผลิตและเผยแพรงานวจิัยและ
บทความวิชาการ 

จํานวนผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
อยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

1 เรื่อง โครงการวิจยัเกี่ยวกับตราสนิคา 

  จํานวนบทความวิชาการตีพมิพใน
วารสารวชิาการ มกค. อยางนอย 
ปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

2 เรื่อง โครงการพฒันาและผลิตบทความ
วิชาการ 

                               
 



ตารางแผนปฏิบัติงานแผนงานวิจยัประจําปการศึกษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 หมายเหต ุ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

1 วางแผนงานวิจัยประจําป                    

2 เสนอโครงรางวิจัย                    

3 ทําสัญญารับทุนทําวิจัย                    

4 ดําเนินงานวิจัย                    

5 ประเมินแผนงานวิจัย                    

6 สรุปแผนงานวิจัยและขอเสนอแนะ                    

 
 
 



ผลการดาํเนนิงานตามแผนงานวิจัย 

 1. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไมสามารถดําเนินงานวิจัยไดตามแผนงานที่กําหนด 
เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนผานนักวิจัยคนเกาที่ลาออกไปเมื่อเดือนมีนาคม 2551 และรับนักวิจัยคน
ใหมมาดําเนินการตอในชวงกลางเดือนสิงหาคม 2552 ทําใหเกิดชวงเวลาที่เวนวางไปประมาณ 4 
เดือนครึ่ง ทําใหทางศูนยฯ ไมสามารถดําเนินงานวิจัยตามแผนได  

แตหลังจากที่ไดรับนักวิจัยคนใหมเขามา ทางศูนยฯ ก็ไดทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสราง
ตราอินเทอรเน็ตของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ ระหวางวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2551 - 20 สิงหาคม 2552 รวมระยะเวลา 9 เดือน  

 2. ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไมสามารถผลิตบทความวิชาการเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการ มกค.ไดตามเปาหมาย เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนผานนักวิจัยคนเกาทีล่าออกไปเมือ่
เดือนมีนาคม 2551 และรับนักวิจัยคนใหมมาดําเนินการตอในชวงกลางเดือนสิงหาคม 2552 ทาํให
เกิดชวงเวลาที่เวนวางไปประมาณ 4 เดือนครึ่ง ทําใหทางศูนยฯ ไมสามารถดําเนินงานตามแผนได 
ประกอบกับคณะกรรมการของศูนยฯ ซึ่งเปนคณาจารยที่สังกัดคณะนิเทศศาสตร ดังนั้นการนับ
ผลงานบทความวิชาการจึงจําเปนตองขึ้นอยูกับคณะนิเทศศาสตรซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด 
 
การประเมินแผนงานวิจยั 

 แผนงานวิจัยมีแผน กลยุทธ วัตถุประสงคสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย แตยัง
ไมสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมาย เนื่องจากสาเหตุที่กลาวมาขางตน 
 
ขอเสนอแนะในการปรับแผนงานวจิัย ประจําปการศึกษา 2551 

 พิจารณาเปาหมายในการผลิตบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร มกค. หรืออ่ืนๆ ให
สอดคลองกับศักยภาพ อัตรากําลังของบุคลากรภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาวาสามารถ
ทําไดหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนงานวิจยั 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

 
 เพื่อใหการดําเนินงานแผนงานวิจัยของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 
2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังมีรายนาม
ตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 1. รวมกันพิจารณาและจัดทําแผนงานวิจัย ประจําปการศึกษา 2551 

 2. จัดทําแผนงานวิจัย 

3. สรุปและเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนงานวิจัยในปการศึกษาตอไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนา : 6. แผนพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม (สนับสนุนพันธกิจที่ 5) 

กลยทุธ : 6.1 เพิ่มและพัฒนาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการใหบริการวิชาการ 

    6.3 บริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท : 6.1.1 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากภาครัฐและภาคธุรกิจวาเปนศูนยกลาง 

        การใหบริการวิชาการแกสังคม 

6.3.1 เพื่อเปนการตอบแทนแกสังคม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : พัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรม การเผยแพรความรู คาํปรึกษา ดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการ 

ในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นกับริหารตราสินคา เจาหนาที่ดานการตลาด 

นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจโดยทั่วไป 
 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการจัดทําแผน :  
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาดานการบริการวิชาการไดรวมกันสรางสรรคโครงการ/
กิจกรรมตางๆ ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงรายการโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2551 
 
ลําดับที ่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ สถานที ่ งบประมาณ วัน/เดือน/ป 

1 โครงการ UTCC Brand Youth 

Creativity Camp # 3 

ภายในและนอก 
มกค. 

77,450 27-30  
ตุลาคม 2551 

2 โครงการอบรมหลักสูตร  
CEO Branding 

ภายใน มกค. 68,000 17 มกราคม 
2552 

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ดานตราสนิคาแกผูสงออก 

ภายใน มกค. 73,600 29 พฤษภาคม 
2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดาํเนนิงานแผนพฒันาดานการบริการวิชาการ  
 ภายหลังจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดานการบริการวิชาการของศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 สามารถสรุปผลการดําเนินงานตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 1. โครงการบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (งปม.01) 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก  

• โครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp 

• โครงการอบรมหลักสูตร CEO Branding  

• โครงการเสริมสรางศักยภาพดานตราสินคาแกผูสงออก 

เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 219,050 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันหาสิบบาทถวน) ซึ่งได 
ดําเนินการครบถวนสมบูรณทั้ง 3 โครงการ 
 

ปญหาและอุปสรรค 

 สําหรับการจัดโครงการบริการวิชาการในโครงการ UTCC Brand Youth Creativity Camp 
จํานวนงบประมาณที่ไดรับไมไดตามจํานวนที่ขออนุมัติงบประมาณไปทําใหรับนักศึกษาเขารวม
โครงการไดจํานวนจํากัด 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผนครั้งตอไป 

1. เพิ่มกิจกรรม /โครงการบรรยายความรู ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเพิ่มข้ึน  

2. ควรจัดรวมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานตราสินคาแลวเชิญมาเปนวิทยากร
รวมกันในลักษณะพันธมิตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนา : 4. แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ (สนับสนุนพันธกิจที ่3) 

กลยทุธ : 4.2 พัฒนาวัสดุ อุปกรณ และสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกบัการเปนสถาบันชั้นนาํทางธุรกิจ 

วัตถุประสงคตามแผนแมบท : 4.2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางาน 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : ดําเนนิกจิกรรมและการบริหารงานภายใตการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล  
 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะมีบทบาทสําคัญตอการบริหารจัดการทั้งในองคกรขนาดเล็กไปจนถึงองคกรขนาดใหญระดับชาติ ตาง
จําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการฐานขอมูลที่สําคัญขององคกร ซึ่งศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในประการนี้ อีกทั้งตามแนว
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของศูนยฯ ที่มุงพัฒนาความรูทางดานวิชาการ เปนแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตราสินคา และเผยแพรขอมูล
ตางๆ ดังนี้ จึงจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโดยเฉพาะเว็บไซตประจําของศูนยฯ เพื่อใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และจัดเก็บขอมูลตางๆ 
อยางเปนระบบ ดังนั้น คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศจึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
เปาหมายของแผน  

1. มีเว็บไซตที่สามารถเชื่อมโยงผานเครือขายไรสายได 

2. มีฐานขอมูลความรูเกี่ยวกับตราสินคา และเผยแพรได 

 

 



 
กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เปาหมายป 2551 โครงการ/กจิกรรม 

นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ 

จัดหาครุภัณฑ และวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 

1. จํานวนวัสดุ อุปกรณที่ไดรับอนุมัติ  
    จัดซื้อ / จัดหา 

2. มีเว็บไซต 

http://www.utcc.ac.th/brandthaicenter 

จัดซื้อตูเอกสาร 1 ตู โครงการจัดซือ้อุปกรณ 
คอมพิวเตอร และครุภัณฑที่
จําเปนตอการบริหารงาน
ศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา 

   มีชองทางการเผยแพร
ความรูเกีย่วกบัตราสินคา
ผานสื่ออินเตอรเน็ต 

กิจกรรมเผยแพรบทความ
เกี่ยวกับตราสนิคาผานสื่อ
อินเตอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจําปการศกึษา 2551 

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 
 

ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 หมายเหต ุ
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ลํา

ดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

1 ประชุมแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ                    

2 
รวบรวมขอมูลขาวสารดานตราสินคา อาทิ 
บทความ บทคัดยองานวิจัย จากแหลงอื่นๆ 

                   

3 
จัดทําฐานขอมูลความรูดานตราสินคา และ
ปรับปรุงฐานขอมูล  
(อัพเดทองคความรูขึ้นเว็บไซต) 

                   

4 
ประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตและสง
ขอมูลขาวสารใหกับผูลงทะเบียนกับทางศูนยฯ 
ผานอีเมล 

                   

 

 

 



การติดตามและประเมินแผน 
 

1. มีแผนพัฒนาระบบฐานขอมูล โดยมีคณะกรรมการดําเนินแผนเปนผูจัดทํารวมกัน 

2. ไดรับอนุมัติตูเหล็กใสเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 1 ตู 

3. ไมไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูล 

4. บุคลากรของศูนยฯ จัดเตรียมขอมูลเอกสารตางๆ เพื่อทําเปนไฟลดิจิตอลในการ
เผยแพรขอมูลสําหรับเผยแพร หากไดรับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงเว็บไซต
และฐานขอมูลปถัดไป 

 
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนป 2552 
 

1. เสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุงเว็บไซตและฐานขอมูล 

2. หากไมไดรับอนุมัติโครงการใหทางมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะหสํานักบริการ
คอมพิวเตอรปรับปรุงเว็บไซต และวางระบบฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานขอมูล 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูลและเผยแพรความรูเกี่ยวกับตราสินคาของศูนย
ศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาระบบฐานขอมูล ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 รวมกันรางแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูล และตารางปฏิบัติงานของศูนยฯ 
ประจําปการศึกษา 2551 และนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
วาระ : การจัดทําแผนพฒันาระบบฐานขอมลู ประจําปการศกึษา 2551 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 

 
รายนามผูเขารวมประชุม 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมการประชมุเวลา 13.00 น. 
 
 ประธานในที่ประชุมกลาวตอนรับคณะกรรมการทุกทานและนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาฐานขอมูลของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา โดยจะทําโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติงบประมาณจัดทําเว็บไซตและพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเพื่อเปนชองทาง
ในการเผยแพรขอมูล และเปนการดําเนินการตามนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค ปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยฯ ซึ่งไดกําหนดไวในเบื้องตน 

 อาจารยมานา เสนอวา ควรมีการเตรียมเอกสาร บทความตางๆ เพื่อแปลงเปนไฟลดิจิตอล
สําหรับการ upload ขอมูลลงในฐานขอมูล 

 กรรมการทานอื่นๆ เห็นชอบในหลักการและรวมกันเขียนตารางดําเนินแผนงานพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานจนไดผลดังนี้ 
 



 ประธานที่ประชุมนําตารางแผนการดําเนินแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อหาขอสรุป ขอเสนอแนะ 

 คณะกรรมการทุกคนเห็นชอบตามตารางแผนการดําเนินงาน และประธานแจงให 
คุณชญานิศ จัดพิมพตารางและสําเนาสงใหคณะกรรมการทุกทาน 

 ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เขารวมประชุมในครั้งนี้  

 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 



รายงานการประชุม 
วาระ : สรุปผลการดําเนินแผนงานของศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

ตามปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน วัตถุประสงค 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 
 
รายนามคณะกรรมการผูเขารวมประชุม 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต  ผูอํานวยการฯ ประธานที่ประชุม 
 2. อาจารยจนัทรฉาย  วิชญวโรทัย   กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
 8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 
 10. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน    กรรมการ 
 11. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

 สืบเนื่องจากการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งปรากฏเปน แผนงาน กิจกรรมโครงการ
ประจําปการศึกษา 2551 สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ได
ดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 



แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค 
ของศูนยฯ 

ผลการดาํเนนิงาน/ 
ปญหา / อุปสรรค 

แผนพัฒนางานวิจัย - โครงการวิจัย 
   เกี่ยวกับตราสินคา 
- โครงการพัฒนาและ 
   ผลิตบทความ 
   วิชาการ 

- ศึกษา คนควาและ 
  วิจัย เพื่อผลิตองค 
  ความรูดานตราสินคา 
  ในรูปแบบของ 
  งานวิจัย รายงาน 
  บทความวิชาการแก 
  องคกรธุรกิจเอกชน 

- สามารถผลิตงานวิจัยโดยไดรับ 
  ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
   จํานวน 1 โครงการ แตการเขียน 
   บทความวิชาการยังไมสามารถ 
    ดําเนินการได 

แผนพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมสนับสนุนให 
   เจาหนาที่เขารวม 
   ประชุม อบรบ 
   สัมมนาและกิจกรรม 
   การประเมินผล  
   การปฏิบัติงานโดย 
   หัวหนาหนวยงาน 

- พัฒนาบุคลากรใหมี  
   ความรู ทักษะตรงกับ 
   ความสนใจและ 
   สายการทํางานมี 
   ทัศนคติที่ดีตอองคกร 

- สามารถดําเนินไดตามแผนงาน 
  และบรรลุวัตถุประสงคของแผน 
  และโครงการ 

แผนพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการ 

- โครงการจัดซื้อ 
   อุปกรณ 
   คอมพิวเตอรและ 
   ครุภัณฑที่จําเปน 
- กิจกรรมเผยแพร 
  บทความเกี่ยวกับ 
  ตราสินคาผานสื่อ 
  อินเตอรเน็ต 
  (เว็บไซตของศูนยฯ) 

- ดําเนินกิจกรรมและ 
   การบริหารงาน 
   ภายใต 
   การบูรณาการ 
   เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

- ศูนยฯ ไดดําเนินการจัดทํา 
  เว็บไซต  
www.utcc.ac.th/brandthaicenter  

แผนพัฒนาบริการ 
วิชาการแกสังคม 

- โครงการสัมนา 
  วิชาการ 
- โครงการฝกอบรม 
   ตางๆ 
- โครงการบรรยาย 
   ความรู 

- พัฒนาหลักสูตร 
   การฝกอบรม 
   การเผยแพรความรู 
   คําปรึกษาดาน 
  การบริหารตราสินคา 
  เพื่อสนองความ 
  ตองการในการเรียนรู 
  ศาสตรในดาน 
  ตราสินคาแก 
  ผูประกอบการองคกร 

- สามารถดําเนินโครงการ และ 
   กิจกรรมใหบริการวิชาการไดตาม 
   เปาหมายที่กําหนดไว 



 
แผนงาน โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 
ของศูนยฯ 

ผลการดาํเนนิงาน/ 
ปญหา / อุปสรรค 

  ธุรกิจ เจาหนาที่  
นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดาน 
การตลาดตลอดจน 
สาธารณชนทั่วไป 

 

บริการวิชาการ 
(กลยุทธในการจัดหา 
รายได) 

- โครงการ / กิจกรรม  
   จัดฝกอบรม 
- โครงการ / กิจกรรม 
   ใหบริการ 
   คําปรึกษา 

- เพื่อใหบริการวิชาการ 
  และหารายได 
- สนับสนุน 
  การดําเนินงาน 
  ของหนวยงาน 

- สามารถดําเนินงานเพื่อหารายได 
  ตามแผนโดยสามารถจัดเก็บ 
  คาลงทะเบียนสัมมนาโครงการ  
 เสริมสรางศักยภาพดานตราสินคา 
 แกผูสงออก จํานวน 17,500 บาท 
 สงมอบใหทางมหาวิทยาลัย และ 
 โครงการวิจัยใหกับหนวยงานภาย 
 นอก จํานวนเงิน 52,500 บาท โดย 
 หักเขามหาวิทยาลัย 10 % และ 5 % 
 เขาศูนยฯ 

แผนพัฒนากลยุทธ
เพื่อการแขงขัน 

- แผนประกัน 
  คุณภาพ 
  การศึกษาระดับ 
  หนวยงาน 

- เพื่อมีระบบการ 
  ประกันคุณภาพ 
  การศึกษา  
  ระดับหนวยงานและ 
  ใหหนวยงานมี 
  คุณภาพการศึกษา 
  ในเกณฑที่ดี 

- มีแผนการดําเนินงานและมีระบบ 
  กลไกในการจัดทําการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกทานไดรวมกันวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงคของแผน ซึ่งในภาพรวมสามารถดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2552 ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดมีการปรับแผน
แมบทใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนยฯ จะตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานให
สอดคลองกับแผนแมบทของมหาวิทยาลัย กลยุทธและวัตถุประสงคของฝายวิจัย และกลยุทธของ
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาเองในวาระตอไป 
 



รายงานการประชุม 
วาระ : การสรางแนวทางการดําเนินแผนงานของศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 
ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 

 
รายนามคณะกรรมการผูเขารวมประชุม 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต  ผูอํานวยการฯ ประธานที่ประชุม 
 2. อาจารยจนัทรฉาย  วิชญวโรทัย   กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
 8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 
 10. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

 ประธานที่ประชุม ไดกลาวถึง แนวทางการดําเนินแผนงานของศูนยฯ วาดวยศูนยศึกษา
และวิจัยตราสินคาไดจัดตั้งขึ้น โดยเปนสถาบันวิชาการแหงหนึ่งภายใตการควบคุมดูแลของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งในการจัดตั้งศูนยฯ คณะกรรมการไดรวมกันกําหนดปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไวเพื่อเปนกรอบในการ
บริหารจัดการสืบตอไป ดังนี้  
 
ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน  
 ปรัชญา  คิดแตกตาง สรางเอกลักษณแหงตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย 

 ปณิธาน  มุงที่จะเปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ตลอดจน
การใหบริการแกสังคม ธุรกิจ องคกรภาครัฐและเอกชนดวยการใหคําปรึกษา การบริการฝกอบรม 

 วิสัยทัศน เปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ใหบริการความรู 



ดานตราสินคาเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธ และศูนยฝกอบรมดานการบริหารตราสินคาที่มีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับจากผูประกอบการธุรกิจเอกชน และองคกรภาครัฐในประเทศไทย 
 
พันธกิจ  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการและเผยแพรแก 
องคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษา และสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

 2. ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย 
รายงาน บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยัง
หนวยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม
สงเสริมการสงออก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร
ความรูโดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานตราสินคาอยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ 
ปรึกษามืออาชีพดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

 4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการใน 
การเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
 
วัตถุประสงค  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตรา
สินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน
บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 

3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามือ
อาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจเอกชน 
(โครงการจัดหารายได) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 



5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการ
ในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคาและ 
ประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดาํเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ่ง) เพื่อสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย 
 
 การดําเนินแผนงาน กิจกรรมโครงการตางๆ ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาจะดําเนินการ
แผนงานตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ดัง
ปรากฏในแผนงานประจําปการศึกษา 2548-2549 และแผนกลยุทธ 5 ป (เอกสารแนบ) 

 ผศ.กาลัญ ไดกลาวสรุปวา ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาจะดําเนินการแผนงานตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ตามที่คณะกรรมการไดรวมกันจัดตั้งขึ้น และจะทําการ
ประเมินผลการดําเนินการตามที่แจงไว 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินแผนงาน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 2  
กลยทุธที ่: 2.2 สรางเสริมศักยภาพการทําวิจัย และสงเสริมการสรางองคความรูใหม 

วัตถุประสงคที่ : 2. ศึกษา คนควาและวิจยัเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวจิยั รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกจิภาคเอกชน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. สรางความรูดานวิชาการ
เกี่ยวกับตราสินคา และการ
วิจัยเกี่ยวกับตราสินคา 

รอยละของผูเขารับการ
อบรมที่มีความรู ความ
เขาใจเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80 ดําเนินโครงการทั้ง 3 
โครงการเปนไปดวย
เรียบรอย โดยผูเขาอบรม
มีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 
80 จํานวนโครงการวิจัย
สามารถทําไดเพียง 1 
เรื่อง ซึ่งอยูในระหวางการ
ดําเนินการ 

219,050   209,643.02 
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 2  
กลยทุธที ่: 2.2 สรางเสริมศักยภาพการทําวิจัย และสงเสริมการสรางองคความรูใหม 

วัตถุประสงคที่ : 2. ศึกษา คนควาและวิจยัเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวจิยั รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกจิภาคเอกชน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

2. ผลิตและเผยแพรงานวิจัย
หรือบทความวชิาการเกี่ยวกับ
ตราสินคา 

จํานวนโครงการวิจัยหรือ
บทความวชิาการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ มกค. 
อยางนอยปการศึกษาละ 
1 เรื่อง  

2 เรื่อง  
1 บทความ 

เนื่องจากวา นักวิจัยคน
เกาลาออกไป จึงทําให
เกิดชวงเวลาเวนวางไป
เปนเวลากวา 4 เดือน จึง
ไดนักวิจัยคนใหม ซึ่งเริ่ม
งานกลางเดือนสิงหาคม 
2552 ทําใหไมสามารถ
ดาํเนินการตามแผนที่
นักวิจัยคนเกาวางไวได 

100,160 อยูในระหวาง
การ

ดําเนินการ 
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 3  
กลยทุธที ่: 3.2 บริการวิชาการแกสังคมดานเศรษฐกจิและธุรกิจ 

วัตถุประสงคที่ : ขอ 1. รวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคาใหแกสาธารณชน 
               ขอ 2. จัดหลกัสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาวชิาการดานกลยุทธการบริหารตราสินคา เพือ่สนองความตองการในการเรียนรูศาสตร และองคความรู 
                                    ในการสรางตราสินคาแกผูประกอบการธุรกจิ นกัวิชาชีพธรุกิจ และผูสนใจทั่วไป 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของหนวยงาน แนวทางแกไข 

1. บริการวชิาการแก
สังคมดานกลยุทธการ
สรางตราสินคา 

1. จาํนวนโครงการ/
กิจกรรม 

3 ดําเนินการครบ 
ทุกโครงการ 

77,450 77,445.19 - โครงการ UTCC Brand  
Youth Creativity Camp  
เนื่องจากงบประมาณที่ไดใน
การจัดโครงการมีจํากัด การ
รับสมัครนักศึกษาเขารวม
โครงการจึงรับไดไมมากนัก 

- ควรเพิ่ม
งบประมาณใน
การจัดโครงการ
เพื่อที่จะสามารถ
รับสมัคร
นักศึกษาเขารวม
โครงการได
จํานวนมากขึ้น  

 
 



                                                                                                                                                                                  กผ.03-04 
 
 
 

การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 3  
กลยทุธที ่: 3.2 บริการวิชาการแกสังคมดานเศรษฐกจิและธุรกิจ 

วัตถุประสงคที่ : ขอ 1. รวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคาใหแกสาธารณชน 
               ขอ 2. จัดหลกัสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาวชิาการดานกลยุทธการบริหารตราสินคา เพือ่สนองความตองการในการเรียนรูศาสตร และองคความรู 
                                    ในการสรางตราสินคาแกผูประกอบการธุรกจิ นกัวิชาชีพธรุกิจ และผูสนใจทั่วไป 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของหนวยงาน แนวทางแกไข 

  2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการ 

มาก มาก 68,000 67,869.33 - โครงการ CEO Branding  
ไมมีขอคนพบ 

 

ไมม ี

   3. ระดับความรูที่ไดจาก
การเขารับการอบรม 

เพิ่มขึ้นมาก เพิ่มขึ้นมาก 73,600 64,328.50 - โครงการเสริมสราง
ศักยภาพดานตราสินคา 
แกผูสงออก 

ไมมีขอคนพบ 

ไมม ี

 
 
 



                                                                                                                                                                                  กผ.03-04 
 
 
 

การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 5  
กลยทุธที ่: 5.3 พัฒนาบุคลากรสายอาํนวยการใหมีความรู ความสามารถที่ตรงทนัสมัยกับสายการทํางาน 
                  5.4 สรางวฒันธรรมองคกร UTCC Citizenship  

วัตถุประสงคที่ : 3. พฒันาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาองักฤษ เทคโนโลยคีอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวกับสายงาน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. พฒันาศักยภาพบุคลากร
ในดานภาษาองักฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
บุคลิกภาพธุรกจิ 

1.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บุคลากรไดเขา
รวมฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา 

12 โครงการ/ครั้ง นักวิจัยเขารวมโครงการ 
16 ครั้ง 

เจาหนาที่ธุรการเขารวม
โครงการ 5 ครั้ง 

ไมมีคาใชจาย    

 1.2 ระดับความรูที่ไดรับ
เพิ่มขึ้นจากการเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

มีระดับความรู
เพิ่มขึ้น 

มีระดับความรูเพิ่มขึ้น     

 
 
 



                                                                                                                                                                                  กผ.03-04 
 
 
 

การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 5  
กลยทุธที ่: 5.3 พัฒนาบุคลากรสายอาํนวยการใหมีความรู ความสามารถที่ตรงทนัสมัยกับสายการทํางาน 
                  5.4 สรางวฒันธรรมองคกร UTCC Citizenship  

วัตถุประสงคที่ : 3. พฒันาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาองักฤษ เทคโนโลยคีอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวกับสายงาน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

     1.3 ระดับความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

ดี ดี  

     1.4 ระดับความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับการทํางาน 

ดี ดี  

     1.5 ระดับคะแนน  
การประเมินการมี
บุคลิกภาพทางธุรกิจ 

มาก มาก  

 



                                                                                                                                                                                  กผ.03-04 
 
 
 

การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 5  
กลยทุธที ่: 5.3 พัฒนาบุคลากรสายอาํนวยการใหมีความรู ความสามารถที่ตรงทนัสมัยกับสายการทํางาน 
                  5.4 สรางวฒันธรรมองคกร UTCC Citizenship  

วัตถุประสงคที่ : 3. พฒันาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาองักฤษ เทคโนโลยคีอมพิวเตอรทีเ่กี่ยวกับสายงาน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

2.สรางใหบุคลากรเปนคน
พันธุ UTCC 

รอยละของจํานวนกิจกรรม
ที่เขารวมกับทาง
มหาวิทยาลัย 

100 % 100 %     
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 6  
กลยทุธที ่: 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล ความพอเพียงรวมทั้งนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิารจัดการ 

วัตถุประสงคที่ : 5. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกีย่วกบัตราสินคาและประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. พฒันาเว็บไซตและ
สารสนเทศ 

1. มีการพัฒนาขอมูล
และปรับปรุงเวบ็ไซต
อยางตอเนื่อง 

1. มีการปรับปรุง
ประจําทุกๆ เดือน 

ปรับปรุงประจําทุกเดือน     

     2. จาํนวนผูเขาชมและ
ใชประโยชนจากเว็บไซต 

2. มจีํานวนผูเขาชม
และใชประโยชนจาก
เว็บไซตเพิ่มขึ้น 
รอยละ 5  

เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 5 
(9,338 เพจววิ) 
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 6  
กลยทุธที ่: 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล ความพอเพียงรวมทั้งนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิารจัดการ 

วัตถุประสงคที่ : 6. สรางความแข็งแกรงและประสิทธภิาพการดําเนนิงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําป
การศึกษา 2551 

ระดับผลการประเมิน       4.65 รอผลการประเมิน

2. กิจกรรม 5 ส ระดับคะแนนประเมินผล ดีมาก ดีมาก     
3. การบริหารความ
เสี่ยงระดับหนวยงาน 

แผนการดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

มีแผนและการ
ดําเนินงานรอบ  

1 ป 

ดําเนินการตาม 
แผนที่วางไว 
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 6  
กลยทุธที ่: 6.3 พัฒนาการบริหารจัดการดานการจัดหารายได 

วัตถุประสงคที่ : 8. พฒันาการจัดการหารายไดในรูปแบบการใหบริการวิชาการ 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. บริการวชิาการ 
    (หารายได) 

จํานวนเงินรายไดที่มอบ
ใหแกมหาวิทยาลัย 

20,000 ศูนยฯ หารายไดเขา
มหาวิทยาลัย จํานวน 
22,750 บาท ซึง่เปน
รายไดจากการเก็บ
คาลงทะเบียนงาน
สัมมนา และรายไดจาก
การทําวิจัยใหแก
หนวยงานภายนอก 

ไมมีคาใชจาย    
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 7  
กลยทุธที ่: 7.1 สรางระบบสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู 
                  7.2 สงเสริมพฒันาองคกรแหงการเรียนรู 

วัตถุประสงคที่ : 6. เพื่อสรางความแข็งแกรงและประสทิธิภาพการดําเนนิงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจดัการ 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของ
หนวยงาน 

แนวทางแกไข 

1. KM Branding  1. แผนงาน KM Branding  1. มีแผนและพัฒนา พัฒนาแผน     
 2. จาํนวนองคความรูที่ไดจาก

กระบวนการจดัการความรู 
2. อยางนอย 3  
องคความรู 

3 องคความรู     

      3. มีเวบ็ไซตคลังความรู 3. มีเวบ็ไซตและ
พัฒนาคลังขอมูล 

พัฒนาเว็บไซต
คลังขอมูล 
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 9 
กลยทุธที ่: 9.1 ดาน Branding  

วัตถุประสงคที่ : 7. สรางกลยุทธตราสนิคาเพื่อสนับสนุนกลยทุธการแขงขันของมหาวิทยาลัยผานนักศึกษาปจจุบัน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของหนวยงาน แนวทางแกไข 

1. UTCC Branding 
Creation   

1. ระดับความรูความ
เขาใจในกระบวนการ 
สรางตราสินคา 

มาก มาก 77,450 77,445.19 เนื่องจากงบประมาณที่ไดใน
การจัดโครงการ UTCC Brand 
Youth Creativity Camp มี
จํากัด การรับสมัครนักศึกษา
เขารวมโครงการจึงรับไดไมมาก
นัก 

ควรเพิ่ม
งบประมาณใน
การจัดโครงการ
เพื่อที่จะสามารถ
รับสมัคร
นักศึกษาเขารวม
โครงการได
จํานวนมากขึ้น 

     2. ระดับความพึง
พอใจภายหลัง 
การเขารวมโครงการ 

มาก มาก  
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การประเมินแผนงาน ประจําปการศกึษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
แผนพัฒนาที ่: ...P… 9 
กลยทุธที ่: 9.1 ดาน Branding  

วัตถุประสงคที่ : 7. สรางกลยุทธตราสนิคาเพื่อสนับสนุนกลยทุธการแขงขันของมหาวิทยาลัยผานนักศึกษาปจจุบัน 
การติดตามและการประเมินแผนงาน  
 

แผนงาน KPIs ของแผนงาน เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ เบิกจายจริง ขอคนพบของหนวยงาน แนวทางแกไข 

      3. ระดับของทัศนคติที่ดี
ตอมหาวิทยาลยั
หอการคาไทย 

มาก มาก

     4. แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

แผน 
กลยุทธ มกค. 

Branding 

สงแผนกลยุทธ มกค. 
Branding ใหฝาย
วางแผนและหัวหนา
กองประชาสัมพันธ 



ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2552 
 
 จากการประเมินแผนงานประจําปการศึกษา 2551 แลวนั้น คณะกรรมการมีความเห็นและ
เสนอแนะเพื่อใชในการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2552 ดังสรุปไดตอไปนี้ 
 

1. ปรับแนวทางการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2552 โดยยึดตามแนวทางของฝายวิจัย 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดทําการปรับโครงสรางการบริหารจัดการใหม โดยตั้ง
ฝายวิจัยขึ้นมาใหม และบรรดาศูนยบริการวิชาการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยจะตองสังกัดกับ
ฝายวิจัย ดังนั้นในการจัดทําแผนประจําปการศึกษา 2551 จะตองมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและกลยุทธของฝายวิจัย และปรับวัตถุประสงคในการดําเนินงานของศูนยศึกษา
และวิจัยตราสินคาใหสอดคลองกับฝายวิจัย 

2. ในดานกลยุทธการผลิตและเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับตราสินคา ทั้งในสวนของงานวิจัยและ
บทความวิชาการ ควรปรับเปาหมายใหสอดคลองกับกําลังอัตราคนของศูนยฯ เนื่องจากมี
อัตรากําลัง ซึ่งเปนพนักงานแค 2 คน คือ นักวิจัย และเจาหนาที่ธุรการ ดังนี้ ควรปรับลด
เปาหมายการผลิตผลงานวิชาการ หรือจะผลิตผลงานตามเปาหมายเดิมจะตองพิจารณา
รวมกับคณะกรรมการของศูนยฯ 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมของศูนยฯ นั้นเปนโครงการที่ดีและควรจัดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
ควรจะมีการประชาสัมพันธโครงการ การดําเนินโครงการ และผลการดําเนินโครงการใหทราบ
ในระดับสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 

4. การพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ ซึ่งบุคลากรของศูนยฯ มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรู
อยางตอเนื่อง ตองการพัฒนาตนเองเปนอยางดี โดยแนวทางในการพัฒนาบุคลากรควรเนน
ในเรื่องของการมีทักษะ การมีความรู การมีทัศนคติที่ดี และสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารไดดี ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรในระดับ
หนวยงานและมหาวิทยาลัย 

5. แผนงานดานการจัดหารายไดของศูนยฯ ในปที่ผานมาสามารถดําเนินการไดตามแผน ดังนั้น 
ในปการศึกษา 2552 จึงควรประชุมหารือกับทางคณะกรรมการของศูนยฯ วาจะดําเนินการ
อยางไร ในรูปแบบใดและกําหนดเปาหมายในการดําเนินแผนการจัดหารายไดตอไป ซึ่ง
อาจจะไมตองเปนงานบริการที่เปนงานใหญ อาจจะดําเนินการในรูปแบบการจัดฝกอบรม
ระยะสั้น หรือใหบริการงานบางสวนเกี่ยวกับตราสินคา เชน รับออกแบบโลโก สราง Identity 
เปนตน  

 


