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คํานํา 
 แผนยทุธศาสตร์คณะวิทยาการจดัการ พ.ศ.2561-2565 ไดก้ าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดั เพื่อเป็น
กรอบแนวทางหลกัก ากบัการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของคณะและทุกหน่วยงานในสังกดั ดงันั้น สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์จึงน ากรอบแนวทางในแผนดงักล่าว มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาสาขาวิชาในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใหมี้ผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งและบรรลุ
เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ และยงัก าหนดแนวทางเฉพาะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
บริบทและลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชา โดยแบ่งแผนเป็นสองส่วน ส่วนแรก ไดแ้ก่ ปรัชญา วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของสาขาวิชา และส่วนท่ีสองเป็นแผนยทุธศาสตร์เพื่อการ
พฒันาของสาขาวิชา ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานตามเป้าหมายโดยเฉพาะดา้นการจดัการ
เรียนการสอนภายใตกิ้จกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพฒันาของสาขาวิชา  
 

คณะจดัท าแผนยทุธศาสตร์  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 1 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

 
ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร (อา้งอิงจาก มคอ.2) 

1. ปรัชญา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้

ความรู้และทกัษะดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่ และยดึมัน่ในจริยธรรมวิชาชีพ 
2. ปณิธาน  

ส่งเสริมบณัฑิตดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ความสามารถเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
3. วิสัยทัศน์ 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
4. พนัธกจิ 

4.1. มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
4.2. มุ่งผลิตบณัฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 
4.3. มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและมีความรับผิดชอบ สามารถ

ใหบ้ริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 
4.4. มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมในดา้นการบริหารจดัการและการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ ใหก้า้วทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม เทคโนโลย ีโดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสานบูรณาการเขา้กบัศาสตร์ของตน 
เพื่อรับผิดชอบต่อการพฒันาสังคมใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางพฒันาประเทศไทย 4.0 

6. อตัลกัษณ์ของบัณฑิต 
บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในการประยกุตค์วามรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ดา้นงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษยก์บัการบริหารธุรกิจ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัยคุ



สมยั 
7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (S W O T Analysis) 

จุดแข็ง 
- หลกัสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัศาสตร์อ่ืนๆ ใน

การบริหารธุรกิจ 
- บุคลากรมีคุณสมบติัตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลยัและ สกอ. ก าหนด 
- สภาพแวดลอ้มภายในมีความเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
- มีการติดต่อส่ือสารอยา่งสม ่าเสมอกบัเครือข่ายศิษยเ์ก่า ท่ีท างานในฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นหน่วยงานต่างๆ  
จุดอ่อน 
- บุคลากรมีภาระงานมาก ทั้งดา้นการสอน การท าวิจยั การบริการวิชาการ การจดัท ากิจกรรม

โครงการพฒันานกัศึกษา การพฒันาตนเอง และภาระงานจรท่ีไดรั้บมอบหมายจากทั้ง
มหาวิทยาลยัและคณะ ท่ีมกัเกิดขึ้นเสมอระหวา่งท างาน ท าใหต้อ้งแบ่งเวลาท างานหลาย
ดา้นในเวลาเดียวกนั และไม่มีเวลามากพอท่ีจะท าวิจยัรวมทั้งการพฒันาตนเอง 

- คุณวุฒิระดบัปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการยงัมีนอ้ย 
โอกาส 
- มีนกัศึกษาอยูใ่นเขตพื้นท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวนมาก และมหาวิทยาลยัมี

กระบวนการเชิงรุกในการรับนกัเรียนเขา้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรี 
- ค่านิยมของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมยแ์ละจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีนิยมส่งบุตรหลานเขา้เรียนท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
อุปสรรค 
- นโยบายมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดงบประมาณในการบริหารและพฒันาสาขาวิชาในสาย

สังคมศาสตร์นอ้ย ท าใหไ้ดรั้บงบประมาณสนบัสนุนนอ้ย  
- ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นครุภณัฑจ์ากมหาวิทาลยัและคณะ ท าใหก้ารพฒันาห้องฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชา ยงัไม่สามารถเขา้ใชง้านได ้  
- ระเบียบการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหอ้าจารยไ์ปศึกษาต่อ มีขอ้จ ากดั 

 
 



ส่วนท่ี 2 
แผนยทุธศาสตร์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

 
แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

1. พฒันาคุณภาพบณัฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ความสามารถ น าความรู้
บูรณาการกบัศาสตร์ดา้นการบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. พฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการท าวิจยั การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
4. บริหารหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพบณัฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้
ความสามารถ น าความรู้บูรณาการกบัศาสตร์ดา้นการบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

1. นกัศึกษาสามารถสอบผา่นในรายวิชาตามหลกัสูตร 
2. นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
3. นกัศึกษาไดรั้บการฝึกฝน/มีประสบการณ์ในการน าความรู้บูรณาการกบัศาสตร์ดา้นการ

บริหารธุรกิจ 
ตัวชี้วัด 
1. นกัศึกษาสอบผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผลตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ย

กวา่ 90% ของจ านวนนกัศึกษาในทุกรายวิชา 
2. นกัศึกษาผา่นการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม จากผูส้อนทุกรายวิชา 
3. นกัศึกษามีประสบการณ์จริงผา่นการท ากิจกรรมประกอบการเรียนหรือการลงพื้นท่ีใน

การน าความรู้บูรณาการกบัศาสตร์ดา้นการบริหารธุรกิจ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังตลอดการเรียน
ในหลกัสูตร 

กลยุทธ์ กจิกรรม/โครงการ 
1. โครงการดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
2. โครงการดา้นการส่งเสริมผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

 



 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐาน 
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตร/เน้ือหาสาระรายวิชาใหมี้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

ระดบัอุดมศึกษา ท่ี สกอ.ก าหนด โดยใหมี้ความทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์ของสาขาวิชา 
ตัวชี้วัด 
1. มีการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรทุกระยะ/ก่อนถึง 5 ปี ตามความเหมาะสมกบัสภาพบริบท

ของสาขาวิชา 
2. มีการพฒันา/ปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ความทนัสมยั 

สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทและความกา้วหนา้ในศาสตร์ของสาขาวิชา ทุกรายวิชา ทุก
ภาค/ปีการศึกษา  

กลยุทธ์ กจิกรรม/โครงการ 
1. การด าเนินการตามขั้นตอนพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร โดย

ไดรั้บการอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั และผา่นการพิจารณาความสอดคลอ้งของ
หลกัสูตรจาก สกอ. 

2. ติดตาม ก ากบัดูแล ตรวจสอบใหมี้การรายงานผลการด าเนินงานตาม มคอ.5 ภาค/ปี
การศึกษาท่ีผา่นมาเทียบกบัการวางแผนพฒันาปรับปรุงเน้ือหาสาระ/กิจกรรมการเรียน
การสอนใน มคอ.3 ภาค/ปีการศึกษาปัจจุบนั 

3. ผลส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการท าวิจยั การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนบทความวิจยัหรือบทความวิชาการของนกัศึกษาหรืออาจารย ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

หรือน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติหรือนานาชาติ ไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง/คน/ปี 
2. จ านวนโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง/ปีการศึกษา 
3. จ านวนโครงการท่ีบูรณาการกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง/ปี

การศึกษา 
กลยุทธ์ กจิกรรม/โครงการ 
1. ด าเนินการขอทุนสนบัสนุนโครงการวิจยัโดยใชง้บประมาณของสาขาวิชา คณะ และทุน

จากภายนอก 



2. ด าเนินโครงการบริการวิชาการภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกโดยร่วมมือกบัเครือข่ายในชุมชนทอ้งถ่ิน  

3. บูรณาการกิจกรรมนกัศึกษาหรือการเรียนการสอนกบัโครงการวิจยัหรือโครงการบริการ
วิชาการหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การบริหารหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
1. บริหารงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรเพื่อพฒันางานดา้นการเรียนการสอน การพฒันา

บุคลากร การพฒันานกัศึกษา การวิจยั การบริการวิชาการ และการจดัซ้ือจดัหาวสัดุ
ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอนและห้องปฏิบติัการทางวิชาชีพของสาขาวิชา ให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ 

2. มีระบบกลไกในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและสาขาวิชา และมีการพฒันาปรับปรุง
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

กลยุทธ์ กจิกรรม/โครงการ 
1. โครงการสนบัสนุนการบริหารและพฒันาหลกัสูตรและสาขาวิชา 
2. โครงการสนบัสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมหรือโครงการพฒันานกัศึกษา 
3. โครงการสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


