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ปณิธานหนวยงาน  

 มุงที่จะเปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ตลอดจนการใหบริการแกสังคม  ธุรกิจ องคกรภาครัฐและเอกชนดวยการใหคําปรึกษา การบริการฝกอบรม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน 
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา  เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษา และสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 
3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามืออาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

(โครงการเลี้ยงตัวเอง) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น  
4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม / ประชุม / สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา 

เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 
6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคา และประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 
7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ้ง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย  
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 1.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีระบบที่เอื้อตอการทํางานวิจัย และมีความโดดเดนดานผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
                                                            ขอ 2.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชื่อถือดานเศรษฐกิจ ธุรกิจและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
กลยุทธของฝาย              :   ขอ 2.1 สรางระบบสงเสริมการวิจัย 
                                                            ขอ 2.2 สรางเสริมศักยภาพการทําวิจัย และสงเสริมการกอสรางองคความรูใหม 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :   ขอ 2.  ศึกษา คนควาและวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 
1. สรางเสริมเติมความรูสู 
    คณะกรรมการ 

1. สรางความรูดานวิชาการเกี่ยวกับ 
    ตราสินคา และการวิจัยเกี่ยวกับ 
    ตราสินคา 

รอยละของผูเขารับการอบรมที่มี
ความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น 

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

   2. ผลิตและเผยแพรงานวิจัยหรือ 
    บทความวิชาการเกี่ยวกับตราสินคา 

จํานวนโครงการวิจัยหรือ 
บทความวิชาการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการ มกค.  
อยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

- 1 เรื่อง 
1 บทความ 

1. โครงการวิจัยเกี่ยวกับตราสินคาโดย 
    ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
    หอการคาไทย 
2. นําเสนองานวิจัย / บทความวิชาการ 
    แกสาธารณชน 
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชื่อถือดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 3.1 เพิ่มศักยภาพและเครือขายความรวมมือดานการบริการวิชาการแกสังคม         
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามืออาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหาร 
                                                                     ตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน (โครงการเลี้ยงตัวเอง) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น 
                                                             

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดบริการวิชาการและหารายได    1. บริการวิชาการ (หารายได)  จํานวนเงินรายไดที่มอบใหแกมหาวิทยาลัย - 20,000 1. โครงการฝกอบรม / ประชุม / 
    สัมมนา 
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชื่อถือดานเศรษฐกิจ ธุรกิจและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
        ขอ 5. เพื่อกระตุนเตือนใหหนวยงานภายใตฝายเกิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) พรอมทั้งผลักดันใหเกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง 
กลยุทธของฝาย               :  ขอ 3.2 บริการวิชาการแกสังคมดานเศรษฐกิจและธุรกจิ 
        ขอ 8.1 ผูนําดานการกระตุนเตือนความรับผิดชอบตอสังคม 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :   ขอ 1. รวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคาใหแกสาธารณชน 
        ขอ 5. จัดหลักสูตรฝกอบรม / ประชุม / สัมมนาวิชาการดานกลยุทธการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการในการเรียนรูศาสตร และองคความรูในการสราง 
                                                                      ตราสินคาแกผูประกอบการธุรกิจ นักวิชาชีพธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 
                     

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 
1. บริการวิชาการแกสังคม 
    ดานกลยุทธการสรางตราสินคา  

1. บริการวิชาการแกสังคมดานกลยุทธ 
   การสรางตราสินคา 

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

3 
มาก 

 
- 

3 
มาก 

 
มาก 

1. โครงการ UTCC Brand Youth  
    Creativity Camp 
2. โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร  
    CEO Branding 
3. โครงการอบรมสัมมนากลยุทธการ 
    สรางตราสินคา 
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วัตถุประสงคของฝาย    :   ขอ 3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรอบรู และเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
กลยุทธของฝาย               :  ขอ 5.3 พัฒนาบุคลากรสายอํานวยการใหมีความรู ความสามารถที่ทันสมัยตรงกับสายการทํางาน 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :   ขอ 4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 
                                                                                 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 
1. พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมี 
    ความรูความสามารถตรงตาม 
    สายการทํางาน 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน 
    ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และบุคลิกภาพธุรกิจ 

1.1 จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่บุคลากร 
     ไดเขารวมฝกอบรม / ประชุม / 
     สัมมนา 
1.2 ระดับความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากการ 
      เขารวมโครงการ / กิจกรรม 
1.3 ระดับความสามารถในการใชภาษา 
      อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.4 ระดับความสามารถในการใช 
      คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการทํางาน 
1.5 ระดับคะแนนการประเมินการมี 
      บุคลิกภาพทางธุรกิจ 

8 โครงการ / 
กิจกรรม 

 
มีระดับความรู 

เพิ่มขึ้น 
 
ดี 
 
- 
 
- 

8 โครงการ /  
ครั้ง 

 
มีระดับความรู 

เพิ่มขึ้น 
 
ดี 
 
ดี 
 

มาก 

1. สนับสนุนใหเจาหนาที่ 
    ประจําหนวยงานเขารับ 
    การฝกอบรม / ประชุม / 
    สัมมนาในหลักสูตรตามที่ 
    สนใจและเปนประโยชนตอ 
    องคกร 
2. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ 
3. การทดสอบทักษะการใช 
    คอมพิวเตอร 
4. กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพ 
    ธุรกิจ 
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรอบรู และเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 5.4 สรางวัฒนธรรมองคกร UTCC Citizenship 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 
                                                                                                                     

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 
1. สรางใหบุคลากรเปนคนพันธุ 
   UTCC 

UTCC Citizenship รอยละของจํานวนกิจกรรมที่เขารวมกับ 
ทางมหาวิทยาลัย 

100 % 100 % 1.1 เขารวมกิจกรรมในวัน 
     สําคัญทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
กผ.02.1.1-50 

 
 
 
 

 

แผนงานศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา   ปการศกึษา  2552 

 Page 7

 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 4. สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู (KM) ที่มีประสิทธิภาพภายในฝายวิจัย 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 7.2 สงเสริมพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคา และประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 

1. สรางเสริมพัฒนาระบบองค 
    การแหงการเรียนรู 

1. KM Branding  
 
 
 

1. แผนงาน KM Branding  
 
2. จํานวนองคความรูที่ไดจาก 
    กระบวนการจัดการความรู 
3. มีเว็บไซตคลังความรู 

1. มีแผนและพัฒนา 
 
2. อยางนอย 1 องคความรู 
 
3. มีเว็บไซตคลังขอมูลและ 
   พัฒนา 

1. พัฒนาแผน 
 
2. อยางนอย 3 องคความรู 
 
3. พัฒนาคลังขอมูล 
     

1. พัฒนาฐานขอมูล และสารสนเทศ 
    เพื่อความรูดานตราสินคา 
2. สรางองคความรู 
 
3. กระตุนใหเกิดการใชและแลก 
    เปลี่ยนองคความรู 
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 6. เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางภาพลักษณ (Branding) ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมภิบาล ความพอเพียง รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ    
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคาและประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มาใชในการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาเว็บไซตและสารสนเทศ 1. มีการพัฒนาขอมูลและปรับปรุง 
    เว็บไซตอยางตอเนื่อง 
 
2. จํานวนผูเขาชมและใชประโยชนจาก 
    เว็บไซต 

1. มีเว็บไซตของศูนยฯ  
 
 

 2. 3,588 ครั้ง 
(ณ วันที่ 28 ม.ค.52) 

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

1. โครงการพัฒนาฐานขอมูล 
    และสารสนเทศเพื่อความรู 
    ดานตราสินคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            
กผ.02.1.1-50 
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 6. เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางภาพลักษณ (Branding) ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมภิบาล ความพอเพียง รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ   
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 
1. สรางความกาวหนาดาน 
    การประกันคุณภาพการศึกษา 
    ระดับหนวยงาน 

1. ประกันคุณภาพการศึกษา  
    ประจําปการศึกษา 2551 

ระดับผลการประเมิน - 4.65 1. กิจกรรมสรางระบบและ 
    รายงานผลการประกัน 
    คุณภาพระดับหนวยงาน 

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

3. สรางระบบการจัดการการบริหาร 
    ความเสี่ยง 

1. การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน แผนการดําเนินการจัดการความเสี่ยง มีแผนจัดการ 
ความเสี่ยง 

มีแผนและการ
ดําเนินงานรอบ  

1 ป 

1. การดําเนินงานจัดการ 
    ความเสี่ยงตามแผนงาน 
    ป 2551 
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วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 6. เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางภาพลักษณ (Branding) ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 9.1 ดาน Branding 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ้ง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย  
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 

1. UTCC Branding  1. UTCC Branding Creation  1. ระดับความรูความเขาใจในกระบวนการสรางตราสินคา 
 
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 4 
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แผนงานศูนยศึกษาและวจิัยตราสินคา   ปการศกึษา  2552 

 Page 11

 
วัตถุประสงคของฝาย    :  ขอ 6. เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางภาพลักษณ (Branding) ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่ไดวางไว 
กลยุทธของฝาย    :  ขอ 9.2 ดาน เครือขาย 
วัตถุประสงคของหนวยงาน :  ขอ 8. สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ้ง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย  
 

กลยุทธ แผนงาน ตัวบงชี้ เกิดจริงป 2551 เปาหมายป 2552 กิจกรรม/โครงการ 

1. สรางเครือขายความ 
    รวมมือทางการบริการ 
    วิชาการ 

1. สรางเครือขายความรวมมือ 
    ทางการบริการวิชาการ 
     

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่จัดรวมกับหนวยงาน 
    ภายนอก การทํากิจกรรม และการสันับสนุนในดานตางๆ 

- 1 โครงการ 1. โครงการ UTCC Brand   
    Youth Creativity Camp 
2. โครงการอบรมสัมมนา 
     หลักสูตร CEO Branding 
3. โครงการอบรมสัมมนา 
    กลยุทธการสรางตราสินคา 

 
 
 


