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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550 

 

ปณิธานหนวยงาน  

 มุงที่จะเปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ตลอดจนการใหบริการแกสังคม  ธุรกิจ องคกรภาครัฐและเอกชนดวยการใหคําปรึกษา การบริการ

ฝกอบรม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน 

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา  เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตราสินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษา และสาธารณชนผูสนใจ 

ทั่วไป 

2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิง

วิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 

3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามืออาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตรา

สินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน (โครงการเลี้ยงตัวเอง) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น  

4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม / ประชุม / สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ 

เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคา และประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ่ง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย  8. 

 

 

 

 



กผ.02.1.1-50 

 
 
 
 

แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550 

 

วัตถุประสงคของฝาย : 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีระบบที่เอื้อตอการทํางานวิจัย และมีความโดดเดนดานผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธของฝาย : จัดหาทรัพยากรและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย  

วัตถุประสงคของหนวยงาน : ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคา ในรูปแบบของงานวิจัย รายงานบทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

ผลิตและเผยแพรงานวิจัย ผลิตและเผยแพรงานวิจัย จํานวนผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ - 1 เรื่อง 

เกี่ยวกับตราสินคา และบทความวิชาการ อยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

โครงการวิจัยเกี่ยวกับตราสินคา  

  จํานวนบทความวิชาการตีพิมพ - 1 เรื่อง เขียนบทความวิชาการและเสนอตอ 

ในวารสารวิชาการ มกค. อยางนอย ฝายวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสาร 

ปการศึกษาละ 1 เรื่อง มกค. 
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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550 

 

วัตถุประสงคของฝาย : 2. เพื่อวิจัย สงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชื่อถือดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

กลยุทธของฝาย :  สงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม / ประชุม /สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแก 

ผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

จัดกิจกรรมใหบริการ บริการวิชาการแกสังคม 1. จํานวนโครงการ / กิจกรรม 5 7 1. โครงการสัมมนาวิชาการ Brand 

วิชาการแกสังคม      Building Symposium (ประจําป) 

  2. ระดับความพึงพอใจจาก มาก มาก 2. โครงการบรรยายความรูเกี่ยวกับ 

    ผลการประเมินหลังการจัดงาน     ตราสินคาแกนักศึกษาระดับ 

    ปริญญาตรีและปริญญาโท 

  3. ความรูที่ไดรับเพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นมาก เพิ่มมากขึ้น 3. กิจกรรมการใหบริการ คําปรึกษา  

    การเขารวมโครงการ     ฝกอบรมเพื่อการสรางตราสินคา 

4. โครงการอบรมหลักสูตร CEO 

    Branding Progress  
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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550  

 

วัตถุประสงคของฝาย : 2. เพื่อวิจัย สงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการแกสังคมที่มีความนาเชื่อถือดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

กลยุทธของฝาย :  สงเสริมงานบริการวิชาการแกสังคม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : สรางกลยุทธตราสินคา (แบรนดดิ้ง) เพื่อสรางสนับสนุนกลยุทธการแขงขันของมหาวิทยาลัย 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

โครงการ UTCC Brand Youth มาก มาก สรางกลยุทธแบรนด มกค. ระดับความรู ความเขาใจกระบวนการ ใหนักศึกษามีสวนรวมใน 

Creativity   ผานนักศึกษา สรางตราสินคาแบรนด มกค.  กิจกรรมโครงการของศูนยฯ 

มาก มาก ระดับความพึงพอใจภายหลังเขารวม เกี่ยวกับตราสินคาของ 
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มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

โครงการ 

ระดับคะแนนการสรางสรรคแผนการ 

สรางตราสินคาของ มกค.  

(คะแนน 10) 

 

6-8 คะแนน 

 

8 คะแนน 

ครั้งที่ 2  
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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550  

 

วัตถุประสงคของฝาย : 3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรอบรู และเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

กลยุทธของฝาย :  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะตรงกับความสนใจและสายการทํางาน มีทัศนคติที่ดีตอองคกร 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู พัฒนาบุคลากร จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่บุคลากร เขารวม 5 โครงการ / เขารวมอยางนอย 8 สนับสนุนใหเจาหนาที่เขารับการฝก 

ความสามารถตามสายงาน เขารวมฝกอบรมและพัฒนาตนเอง กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม อบรม / สัมมนาในหลักสูตรตามที่ 

สนใจและเปนประโยชนตอองคกร 

สรางใหบุคลากรเปนคนพันธ UTCC Citizenship รอยละจํานวนกิจกรรมที่เขารวมกับ 100% 100% เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญที่ทาง 

มกค.  ทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550  

 

วัตถุประสงคของฝาย : 4. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธของฝาย :  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคา และประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

มีเว็บไซดและระบบฐานขอมูล - มีเว็บไซดที่สามารถ โครงการจัดทําเว็บไซดและระบบ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดใหมีเว็บไซดของศูนยฯ 

เกี่ยวกับตราสินคา เชื่อมตอกับระบบ มาใชในการบริหารจัดการ เพื่อใชเปนชองทางในการ 

สวนกลางได เผยแพรขอมูลขาวสาร  

การดําเนินงานของศูนยฯ ให 

เปนที่ประจักษตอสาธารณชน 

ฐานขอมูล 

  จํานวนบทความเกี่ยวกับตราสินคา - 

 

- 

12 บทความตอป กิจกรรมเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับตรา 

ที่เผยแพรทางเว็บไซดของศูนยฯ  การศึกษา 
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ระดับความรูของผูอานบทความ รูมากขึ้น 

สินคาผานเว็บไซด 
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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550  

 

วัตถุประสงคของฝาย : 4. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธของฝาย :  สงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

สรางความกาวหนาดานการประกัน ประกันคุณภาพ ระดับผลการประเมิน - คะแนนเพิ่มขึ้น กิจกรรมสรางระบบและรายงานผล 

คุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน การประกันคุณภาพระดับหนวยงาน 

สรางระบบกิจกรรม 5 ส กิจกรรม 5 ส ระดับคะแนนประเมินผล ดีมาก ดีมาก กิจกรรมประเมินสถานที่ทํางาน 

ทุก 3 เดือน 

สรางระบบการจัดการบริหาร การจัดการความเสี่ยง มีแผนการดําเนินการจัดการ - แผนงานจัดการ เขารับการอบรมการจัดการ 

ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยงและประชุมเพื่อสรางแผน 

การจัดการความเสี่ยง 
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แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550  

 

วัตถุประสงคของฝาย : 6. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 

กลยุทธของฝาย :  สงเสริมการจัดหารายไดจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามืออาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนา 

                                  กลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน (โครงการเลี้ยงตัวเอง) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น            

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

จัดบริการวิชาการและหารายได กําหนดใหมีโครงการบริการ จํานวนเงินรายไดที่มอบใหแก - 20,000 บาท 1. กิจกรรมจัดฝกอบรม 

(โครงการเลี้ยงตัวเอง) วิชาการในรูปแบบคําปรึกษาหรือ มหาวิทยาลัย  2. 

ฝกอบรม (โครงการเลี้ยงตัวเอง) 

กิจกรรมใหบริการคําปรึกษา 
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กผ.02.1.1-50 

 
 
 
 

แผนงาน  ศนูยศกึษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   ปการศึกษา  2550  

 

วัตถุประสงคของฝาย : 3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรอบรูและเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสทธิภาพในการปฎิบัติงานตามภารกิจ 

กลยุทธของฝาย :    สงเสริมการพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร 

สงเสริมการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากร 

สงเสริมการพัฒนาความรูและบุคลิกภาพทางดานธุรกิจใหแกบุคลากร 

วัตถุประสงคของหนวยงาน : พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับสายงาน  

                                             ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 

 

กลยทุธ แผนงาน ตัวบงชี ้ เกิดจริงป 2549 เปาหมายป 2550 โครงการ / กจิกรรม  

พัฒนาบุคลากรภายใตแนวคิด พัฒนาบุคลากร ระดับความสามารถการใช - ดี 

KSA ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

กิจกรรมอบรม Dynamics English 

  ระดับความสามารถในการใช - ดีมาก 

คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 

การทดสอบทักษะการใชคอมพิวเตอร 

  ระดับคะแนนการประเมิน - มาก 

การมีบุคลิกภาพทางธุรกิจ 

กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพทางธุรกิจ 
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