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รายงานประจำป 2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะ ในรอบปงบประมาณ 2553
(ต.ค. 52 - ก.ย. 53) ตามพันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ
และการบริหารจัดการที่โปรงใส ตรวจสอบได
การดำเนินงานในรอบปทผ่ี า นมา คณะไดตระหนักและมุง เนนตอคุณภาพ
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู คู คุ ณ ธรรม รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม
ในขณะเดียวกันก็พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ในหลายๆ ดาน
การพัฒนาดังกลาวอยูภายใตกิจกรรม โครงการสรางเสริมทักษะที่จำเปนและ
สำคั ญ ต อ การปฏิ บั ติ ง าน ดิ ฉั น ภู มิ ใจที่ บุ ค ลากรของคณะต า งมี ค วามตั้ ง ใจ
กระตือรือรน รวมแรงรวมใจกันทำงาน โดยมุงเนนผลงานอยางมีคุณภาพ
พวกเราทุกคนกาวไปขางหนาบนความทาทายและการเปลีย่ นแปลงพรอมๆ กัน
ความสำเร็จของงานในวันนี้เกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย
ของคณะ ดิ ฉั น ขอขอบคุ ณ ในความสำเร็ จ และขอมอบคุ ณ ความดี ทั้ ง หลาย
ทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นใหกับพวกเราชาวคณะวิทยาการจัดการทุกทาน ขอเปน
กำลังใจใหกับทุกๆ ทาน จงมีพลังเขมแข็ง พรอมที่จะกาวไปดวยกันเพื่อความ
สำเร็จของพวกเรา ขอจงประสบแตความสุขเจริญรุงเรืองทั่วกัน ตลอดไป

ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ฝายวิชาการมุงมั่นการทำงานตามหลักปรัชญาของคณะและปรัชญาของ
ฝายวิชาการที่วา “มุงสรางความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อเปนที่พึ่งของ
ชุมชน” ตามปรัชญาการทำงานดังกลาว จึงทำใหพวกเราเหลาคณาจารย
ในทุกภาควิชาไดรงั สรรคผลงานตางๆ ตามพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังที่ทานจะไดเห็นตามรายงานประจำป
งบประมาณ 2553 นอกจากนี้การทำงานดังกลาวยังไดพยายามพัฒนางาน
ตามพันธกิจตางๆ ใหไดมาตรฐานประกันคุณภาพในทุกมาตรฐานของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการทำงานดังกลาวยังมุงเนนการพัฒนาที่มี
อยางตอเนื่องเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพของงานฝายวิชาการนั้นมีความพรอม
ที่จะรับการตรวจจากมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ตอไป
ฝายวิชาการขอขอบคุณทานผูบริหาร คณาจารยรวมทั้งบุคลากรฝายสนับสนุน
ทุกทานที่ไดรวมมือรวมใจกันทำงานเพื่อใหเกิดผลงานของฝายใหเปนที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกมาตรฐานเพื่อใหพวกเรา
สามารถเปนที่พึ่งของชุมชนไดอยางแทจริง

อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
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ผลงานของคณะวิทยาการจัดการในรอบป 2553 ที่ผานมา สะทอนความ
เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานตามพันธกิจไมวาจะเปนการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงาน
ตามโครงการพระราชดำริ ภายใตกลไกของการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกทุกกิจกรรมและโครงการสำเร็จลงไดดวยดีทุกครั้งเกิดจากการทำงาน
ร ว มกั น เป น ที ม ทั้ ง สามมิ ติ ไ ม ว า จะเป น ผู บ ริ ห าร คณาจารย และพนั ก งาน
สายสนับสนุน โดยเราตางเปนจิก๊ ซอวทวี่ งิ่ เขาหากันเพือ่ ขับเคลือ่ นไปสูค วามสำเร็จ
ตามเปาหมายทีไ่ ดตงั้ ไว ผลงานอันเกิดจากความแข็งแกรงในการทำงานเปนทีม
จะยังคงอยูตลอดไป และจะทำใหคณะวิทยาการจัดการเติบโตเปนองคกร
ชั้นนำในดานการจัดการตามวิสัยทัศนของคณะไดไมยากในอนาคตขางหนา

อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ทำหนาที่ใหความรูทางดาน
การบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร และนิเทศศาสตรใหแกนักศึกษาตลอดมา
ตั้งแตเริ่มจัดตั้งคณะจนถึงปจจุบัน ความรูที่กลาวมานั้นประกอบดวยความรูสามสวน
สวนที่หนึ่ง คือ ความรูพื้นฐานในทางวิชาการนั้นๆ ที่จะนำไปใชในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งจะเปนประโยชนในการทำงานไมวาบัณฑิตจะประกอบอาชีพอะไร ความรูทาง
วิชาการจะเพิ่มความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหสถานการณไดอยางมีเหตุมีผล
ทั้งเรื่องใกลตัวและไกลตัว ชวยใหการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เปนไปอยางถูกตอง
สวนทีส่ อง คือ เกิดจากการทีค่ ณะสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ
พยายามสรางสิง่ แวดลอมสำหรับการใชชวี ติ ในมหาวิทยาลัยบนพืน้ ฐานของการมีความคิด
สรางสรรค มีเสรีภาพในการแสดงออกที่ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ดังนั้นความรูในสวนที่
สองนี้ เ ป น ความรู ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู ภ ายในจิ ต ใจของนั ก ศึ ก ษาเอง นั่ น คื อ ความรู
เกี่ยวกับตัวเอง รูจักตนเอง การรูจักวางตนในสังคม อันเปนผลมาจากการทำกิจกรรม
ส ว นสุ ด ท า ย เป น ความรู ที่ เ กิ ด จากการนำความรู ส ว นที่ ห นึ่ ง และส ว นที่ ส อง
มาผสมผสานกัน นั่นคือรูจักบทบาทของตัวเองในการทำตนใหเปนประโยชนตอชุมชน
และสังคม ความรูเหลานี้จะเปนคุณสมบัติที่สำคัญของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
ซึง่ นายินดีทภ่ี าพของบัณฑิตทีผ่ ลิตจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มีความโดดเดนพอสมควรในสังคมภายนอก เนื่องจากเรามีคณาจารยและบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถ มีความมุงมั่นที่จะสรางคุณคาและประสบการณที่ดีใหลูกศิษย
เพื่อเปนบัณฑิตที่พึงปรารถนาของสังคมตลอดไป

อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2527 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มีสภาพเปนวิทยาลัยครู บุคลากรที่มาบุกเบิกกอตั้งเปนบุคลากรที่ยายมาจาก
คณะตางๆ ของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ โดยใชอาคาร 10 ชั้น 3 เปนสำนักงาน
เลขานุการคณะวิชา และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย 6 ทาน ไดรับแตงตั้งให
รักษาการผูบริหารคณะวิชา และเปนอาจารยประจำคณะวิชาดังนี้
อาจารยพงศศักดิ์ อินทรขาว
รักษาการหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ
และหัวหนาภาควิชาการตลาด
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ
รักษาการรองหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการคณะวิชา
และรักษาการหัวหนาภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ
อาจารยทวิทย กลางณรงค
รักษาการหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
อาจารยบุญเรือน กลางณรงค
รักษาการหัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ
อาจารยสมศรี จิระพัฒนชัย
รักษาการหัวหนาภาควิชาการเงินและการบัญชี
อาจารยกัลยา ดำรงศิริ
เปนอาจารยประจำคณะวิชาวิทยาการจัดการ

9

คณะวิชาวิทยาการจัดการดำเนินงานใหบริการการศึกษาเรื่อยมา จนถึง
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2529 จึงไดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาให
คณะวิชาวิทยาการจัดการเปนคณะวิชาตามกฎหมาย หลังจากนั้นจึงมีการ
เลือกตั้งผูบริหารดังนี้
พ.ศ. 2530-2534
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ เปนหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2534-2537
อาจารยพลอย เจริญสุข เปนหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2538
วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ คณะวิชาวิทยาการจัดการ
จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิทยาการจัดการ”
พ.ศ. 2538
ผศ.พลอย เจริญสุข เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2538-2542
อาจารยสนาม แกวศรีนาก เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2542-2546
อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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พ.ศ. 2546-2548
อาจารยสุนทร สุขไทย เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2548
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา
พ.ศ. 2548-2552
ผศ.สุนทร สุขไทย เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน
ผศ.มาณี ชูเอียด เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 เป ด โอกาสให
คณะสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 1-2
เมษายน พ.ศ. 2540 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “คณะวิทยาการจัดการบนเสนทางมืออาชีพ” ณ สรการฤทธิรณรีสอรท
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลจากการสัมมนาทำใหผูบริหารคณาจารย และ
เจาหนาที่ของคณะวิทยาการจัดการ ตกลงพรอมใจยกเลิกภาควิชาตางๆ และ
ใชวิธีการบริหารจัดการแบบโปรแกรมวิชาเปนตนมา โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการคณะเพื่อ “คุณภาพองครวม” (TQM : Total Quality Management)
จากนัน้ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ
อุตรดิตถ ไดเขาสูโครงการจัดระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9002:1994
โดยมีคุณณุวัฒน จันทรถาวร Auditor จากบริษัท Kualitas Services Ltd. เปน
บริษัทที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ภายใต
การสนับสนุนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เขามา
แนะนำการจัดทำเอกสารคุณภาพและทบทวนความเขาใจ ISO 9002:1994
ตามขอกำหนดพรอมทั้งวางแผนการดำเนินงานในการใชระบบและการตรวจ
ติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน และได รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO 9002:1994
จากองคกรสากล BVQI เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544
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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก สำหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมารับผิดชอบดูแล ไดแก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
5 ป และเมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับ
การตรวจประเมินภายนอกเปนครั้งแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ AAA
ในเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพของคณะใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) หลักเกณฑการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานการรับรองผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ทั้งทางดานพันธกิจของคณะและนโยบาย
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ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของคณะและระบบการบริหารงานคุณภาพไว ตลอดจนมีการปรับปรุง
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
ป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
โปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ซึ่งไดนำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป มีผลทำใหสถาบัน
ราชภัฏทั่วประเทศไดกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชาวราชภัฏรวมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ปจจุบนั คณะวิทยาการจัดการมีสำนักงานคณบดีอยูบ ริเวณชัน้ 2 อาคาร 10
หมายเลขโทรศัพท (055) 416601-31 ตอ 1500-1504 โทรสาร (055) 416601-31
ตอ 1505, (055) 416623 และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ 089-9617441-6
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
คณบดี

คณะกรรมการประจำคณะ
ผูชวยคณบดี
รองคณบดี
สำนักงานคณบดี

คณะกรรมการภาควิชา

อาจารยประจำคณะและบุคลากรสายสนับสนุน
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»ÃÑªÞÒ
เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹
ภายในป 2555 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนำดานการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
¾Ñ¹¸¡Ô¨
1. จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบตอ
สังคม และสิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการของตลาด
แรงงาน ทองถิ่น และประเทศชาติ
2. สรางผลผลิตดานการวิจัยและพัฒนาใหเกิดองคความรูเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น สังคม
และประเทศชาติ
3. บริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น สังคม โดยเนนการมีสวนรวม
4. ทำนุบำรุง สืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในทองถิ่น ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
5. เปนผูนำดานการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได
¹âÂºÒÂ¤Ø³ÀÒ¾
ความรูเชี่ยวชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ
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á¼¹¡ÅÂØ·¸
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
1. ¨Ø´ËÁÒÂ (Goal)
เปนคณะที่ไดรับการยอมรับดานการบริหารจัดการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ (Targets)
2.1 เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน บัณฑิตมีทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต
2.2 เพื่อใหไดงานวิจัยที่สรางองคความรูสูการแกปญหา
2.3 เพื่อใหไดเครือขายทางวิชาการจากชุมชนทองถิ่น
2.4 เพือ่ ใหเกิดคานิยมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
2.5 เพือ่ ใหเกิดผลสัมฤทธิด์ า นการบริหารจัดการทีด่ ี มีระบบ โปรงใส
และตรวจสอบได
3. ¡ÅÂØ·¸ (Strategy)
การพั ฒ นาคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
ดำเนินการตามกลยุทธหลักของคณะวิทยาการจัดการ สอดคลองกับยุทธศาสตร
หลักของมหาวิทยาลัยดังนี้
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1. กลยุทธ 4 สอดคลอง (Conformity)
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สร า งความสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก าร
พัฒนาของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของ
คณะวิทยาการจัดการ จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 4 กลวิธีในการ
พัฒนาคณะ ดังนี้
กลวิธที ี่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร
การพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะวิทยาการ
จัดการ
กลวิธีที่ 2 จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธ
ของคณะที่ไดปรับปรุงแลวใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ปรับปรุง
แผนงานเดิมทีย่ งั ไมบรรลุวตั ถุประสงคและไมสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
จัดการความรู (Knowledge Management) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
(Competency Growth) เพื่อนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization)
กลวิธที ี่ 4 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน การจัดการทางดานพัสดุ
การเงิน และงบประมาณใหผา น 7 มาตรฐาน (7 Hurdles) ของสำนักงบประมาณ
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง และ
มีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในทุกกิจกรรม
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2. กลยุทธความเปนเลิศ (Excellence)
วัตถุประสงค เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพ
อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และความสามารถทางวิชาการ
ของบัณฑิต) ทักษะวิชาชีพ ทักษะเสริม (การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ทักษะชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย กีฬา และการ
บริหารจัดการ จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 7 กลวิธีในการพัฒนาคณะ
ดังนี้
กลวิธีที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในคณะ
ใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกแผนงานตามพันธกิจ
กลวิธีที่ 6 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตของคณะ และพัฒนาการ
จัดการศึกษาสูความเปนสากลรวมกับทองถิ่นโดยคำนึงถึงปจจัยนำเขา (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact)
กลวิ ธี ที่ 7 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรของคณะได รั บ การ
พัฒนาศักยภาพดานการศึกษา การวิจัย รวมถึงการจัดทำผลงานทางวิชาการ
กลวิธีที่ 8 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย พัฒนาหลักสูตรใหม
ใหมีความเปนสากลโดยมุงเนนการมีสวนรวม
กลวิธีที่ 9 สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรของคณะ
มีความรู ทักษะ ความสามารถในการใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิ ธี ที่ 10 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู แ บบ
มีสวนรวม (Active Learning) กับชุมชน ทองถิ่น โดยใชกิจกรรมเปนฐาน
เพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และปญญา
กลวิธีที่ 11 พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงคนควาขอมูล ขาวสาร
เพื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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3. กลยุทธความเสมอภาค (Equality)
วัตถุประสงค เพือ่ สรางความเสมอภาคในกลุม นักศึกษา บุคลากร
ทุ ก ระดั บ ให ส ามารถเข า ถึ ง สื่ อ การเรี ย นรู ไ ด ทุ ก โอกาส ขยายพื้ น ที่ บ ริ ก าร
สูว ทิ ยาเขต ชวยเหลือดานทุนการศึกษา มีสว นรวมในการยกระดับคุณภาพชีวติ
อนุรกั ษทรัพยากร รักษาสิง่ แวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
รวมกับชุมชน ทองถิ่น จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 6 กลวิธีในการ
พัฒนาคณะ ดังนี้
กลวิธที ี่ 12 ปรับปรุงนโยบายทีเ่ กีย่ วของกับสิทธิและการดำเนินงาน
ของบุคลากรทุกระดับใหไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมและเสมอภาค เหมาะสมกับ
ภาระงาน ประสบการณ ความสามารถ เพื่อผลงานที่มีคุณคา
กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงนโยบายการประเมินบุคลากรใหมีความ
เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
กลวิธีที่ 14 จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองโครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนการมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่น
กลวิธีที่ 15 ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ทองถิ่นในดานการ
วิจัย การฝกอบรมสัมมนา และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
กลวิ ธี ที่ 16 สนั บ สนุ น และเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น
หลักสูตรและรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิ ธี ที่ 17 ให บ ริ ก ารการศึ ก ษาอย า งเสมอภาคตามความ
ตองการของทองถิน่ โดยคำนึงถึงความพรอม โอกาส และคุณภาพการใหบริการ
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4. กลยุทธการสรางเครือขาย (Network)
วัตถุประสงค เพื่อสรางเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของคณะในดานวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา บุคลากร
ทุกระดับโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน จากกลยุทธดังกลาวสามารถ
กำหนด 4 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้
กลวิ ธี ที่ 18 สร า งหลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห มี โ ครงการ
สหกิจศึกษา
กลวิ ธี ที่ 19 สร า งพั น ธมิ ต รทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ ทั้ ง ภายใน
ประเทศและตางประเทศ
กลวิ ธี ที่ 20 สร า งความเข ม แข็ ง ผ า นเครื อ ข า ยชมรมศิ ษ ย เ ก า
และศิษยปจจุบัน
กลวิธีที่ 21 สรางเครือขายภาคประชาชนในการบริหารจัดการ
และการกำกับดูแล
5. กลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability)
วัตถุประสงค เพื่อสรางความยั่งยืนในการบริหารจัดการตาม
กลยุทธ 4 สอดคลอง กลยุทธความเปนเลิศ กลยุทธความเสมอภาค และกลยุทธ
การสรางเครือขาย จากกลยุทธดงั กลาวสามารถกำหนด 4 กลวิธใี นการพัฒนาคณะ
ดังนี้
กลวิธีที่ 22 ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะ
อยางสอดคลองตอเนื่อง
กลวิธีที่ 23 พัฒนาความเปนเลิศทางทักษะวิชาการ วิชาชีพ
และชีวิตใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง
กลวิธีที่ 24 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากร ประชาชนใหไดรับ
โอกาสอยางเสมอภาคและทั่วถึง
กลวิธที ี่ 25 เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการเครือขาย
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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á¼¹·Õ่¡ÅÂØ·¸ (Strategy Map)
• วิจัยองคความรู
• เผยแพรงานวิจัย
• อบรม สัมมนา
• Yong Telent
• ธุรกิจจำลอง
• สงเสริมคุณภาพชีวิต
• กิจกรรมสังคม
• พัฒนาหลักสูตร

• พัฒนาบุคลากร
• พัฒนาเขาสูตำแหนงวิชาการ
• บูรณาการวิจัย
• สงเสริมคุณลักษณะ
• ระบบประกันคุณภาพ
• พัฒนาบุคลิกภาพ
• ประเมินหลักสูตร
• วิจัยสูภาควิชา

• บริหารระบบประกันคุณภาพ • MIS
• 5ส
• ประเมินความพึงพอใจ
• บริหารความเสี่ยง
• บูรณาการ KM
• การวิจัย

•
•
•
•
•
•

MOU ภาครัฐ, เอกชน
• มมส.
• กรมการคาภายใน
• CP All
• KM ศิษยเกา, ปจจุบัน
• สหกิจศึกษา
• เสวนาภาคประชาชน

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น
หลักสูตรระยะสั้น
บริการวิชาการ
สืบสานโครงการพระราชดำริ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

• สรางอัตลักษณ
• งานประชาสัมพันธ
• งานธุรการ
• ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
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¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

»ÃÐ¨Ó»‚ 2553
¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Ñ่Çä»
คณะวิทยาการจัดการไดจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะตามภารกิจตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมขององคการนักศึกษา เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งบรรยากาศการเรียนรูและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
การสอน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณและงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
คณะวิทยาการจัดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอ เขารวม
ประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน รวมทั้งไดนำบุคลากรสายสนับสนุน
ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น และประสบการณ ท ำงานของแต ล ะบุ ค คลเพื่ อ นำมาพั ฒ นา
ปรับปรุงแกไขในดานการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งไดศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียนการสอน รูปแบบของหองเรียน
และหองปฏิบัติการตางๆ
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
จัดใหมแี ผนการผลิตบัณฑิตทัง้ ระบบและกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตร
และมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ พรอมทั้งใหมีกิจกรรม
ที่สนับสนุนเพื่อชุมชน สังคม และทองถิ่น
¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
คณะวิทยาการจัดการไดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
วิจัยใหกับอาจารย คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะและมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะวิทยาการ
จัดการใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการดำเนินการวิจัยอยางถูกตอง
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยบริการวิชาการแกชมุ ชนทองถิน่ และสนับสนุน
การดำเนินงานของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหสามารถดำเนินการ
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรสำคัญๆ ของรัฐบาล งานบริการของสวนราชการ
บริหารสวนภูมิภาค
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃáËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
• หองปฏิบัติการวิทยุ/โทรทัศน
• หองปฏิบัติการตัดตอ
• หองปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี
• หองปฏิบัติการประชุมสัมมนา
• หองประชุมศิษยเกา
• หองประชุมประกันคุณภาพ
• หองประชุมวิจัย
• หองประชุมบริการวิชาการ
• หองสมุดคณะวิทยาการจัดการ
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งานวางแผน
และพัฒนาบุคลากร
อ.ธัญญา จันทรตรง

งานบัญชี การเงิน
และงบประมาณ
อ.วริศรา ดวงตานอย

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

งานพัสดุ ครุภัณฑ
และอาคารสถานที่
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

งานประชาสัมพันธ
อ.อุษณีย มากประยูร

งานประกันคุณภาพ
อ.สุภัญชลี อนไชยะ

รับผิดชอบงาน
สหกิจศึกษาและธุรกิจจำลอง

รักษาการหัวหนาสำนักงานคณบดี
น.ส.ปรารัตน สุขดี

รองคณบดีฝายบริหาร
อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง

ผูชวยคณบดีฝายจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

คณบดี
ผศ.มาณี ชูเอียด
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งานสงเสริมพัฒนาทักษะ
เพื่อเขาสูอาชีพ

รองคณบดีฝายวิชาการ
อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
งานประยุกตนวัตกรรม
ความรูสูการบริการวิชาการ

งานสนับสนุน
นวัตกรรมการเรียนรู

รักษาการหัวหนาสำนักงานคณบดี
น.ส.ปรารัตน สุขดี

รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาและธุรกิจจำลอง
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

บัณฑิตศึกษา
เตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
หลักสูตรระยะสั้น
สารสนเทศ
ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
อ.กัลยรัตน คำพรม
อ.ดร.ศิริกาญจน ยิ้มประยัติ
อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์
หลักสูตรปริญญาตรี
ฝกประสบการณวิชาชีพ
บริการวิชาการ
จัดการความรูและหองสมุด
หัวหนาภาควิชา*
อ.กัลยรัตน คำพรม
อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต
อ.ดร.ชัชชัย สุจริต
ผูประสานงานหลักสูตร
* หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ป) สังกัดภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
ผศ.สิริเนตร วรรณจักร
2. อ.ฐิติวรดา แสงสวาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปตอเนื่อง) สังกัดภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
* หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ
3. อ.ดร.พนินท เครือไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
4. อ.ดร.ศิริกาญจน ยิ้มประยัติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
* หัวหนาโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร
สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร
อ.ดร.รดี ธนารักษ
5. อ.อุษณีย มากประยูร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร
6. อ.ภาศิริ เขตปยรัตน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ป) สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ
7. อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปตอเนื่อง) สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ
8. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ

จัดการงานวิจัย
อ.ศิริกานดา แหยมคง
วิเทศสัมพันธ
อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน

งานจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร

ผูชวยคณบดีฝายจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

คณบดี
ผศ.มาณี ชูเอียด

á¼¹¼Ñ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØμÃ´Ôμ¶

งานสงเสริมและ
สรางนวัตกรรมความรู
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หนวยอาสาพัฒนา
หนวยกีฬา
สโมสรนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา
อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน

หนวยวินัยนักศึกษา
หนวยสวัสดิการนักศึกษา

งานวินัยและ
สวัสดิการนักศึกษา
อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

หนวยแนะแนว
หนวยจัดหางาน

งานแนะแนว
และจัดหางาน
อ.ศรีไพร สกุลพันธ

หนวยวัฒนธรรม
ชุมนุมรักษไทย
โครงการพระราชดำริ

งานทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม
อ.ภาศิริ เขตปยรัตน

ศูนยอุตรดิตถ
ศูนยแพร
ศูนยนาน

งานศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน
อ.สุกัญญา สุจาคำ

รับผิดชอบงาน
สหกิจศึกษาและธุรกิจจำลอง

รักษาการหัวหนาสำนักงานคณบดี
น.ส.ปรารัตน สุขดี

รองคณบดีฝายกิจการ นศ.
อ.อลงกรณ สุขจีรเดช

ผูชวยคณบดีฝายจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

คณบดี
ผศ.มาณี ชูเอียด

á¼¹¼Ñ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØμÃ´Ôμ¶
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»ÃÐ¨Ó¤³Ð
เปนแทงแบบขั้นบันไดที่มีรากฐานมาจากตัวอักษรยอของคณะ (FMS)
บงบอกถึงศาสตรทง้ั 4 ดาน หรือ 4 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ภายใน
มีสัญลักษณ URL ที่แสดงเว็ปไซตของคณะเพื่อการเขาถึงขอมูลไดงายจาก
ทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก ล อ มรอบด ว ยชื่ อ คณะ ชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ มี ค วามหมายว า คณะของเราจะก า วไปข า งหน า อย า งมั่ น คง
และตอเนื่องทุกทิศทาง โดยทุกๆ หลักสูตรมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะตลอดจนมหาวิทยาลัย สีของแทง
รูปขั้นบันไดทั้ง 4 สี มีความหมายดังนี้
1. สีชมพู
หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจ
2. สีเทาอมฟา
หมายถึง หลักสูตรบัญชี
3. สีน้ำเงิน
หมายถึง หลักสูตรนิเทศศาสตร
4. สีเขียวปกแมลงทับ หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตร
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»ÃÐ¨Ó¤³Ð

¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã
พระพิฆเนศ มหาเทพแหงศาสตรและศิลปที่คนไทยนับถือวาเปนเทพเจา
แห ง ความรู เป น ผู มี ป ญ ญาเป น เลิ ศ ปราดเปรื่ อ งในศิ ล ปวิ ท ยาทุ ก แขนง
เปนสัญลักษณแหงความรูและปญญาที่ยิ่งใหญ
ความหมายทางสัญลักษณ
รูปกายที่อวนพี หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
เศียรที่เปนชาง หมายถึง ผูมีปญญามาก
ตาที่เล็ก
หมายถึง ความสามารถในการมอง แยกแยะสิง่ ถูกผิด
หูและจมูกที่ใหญ หมายถึง การมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ
พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร เปนปางดานอัจฉริยภาพที่สงผล
ใหกับผูบูชาทุกทานมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย
ตลอดกาล นอกจากนี้ พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร ยังเหมาะสำหรับ
ผูที่ทำงานดานหนังสือ ตำรา วิชาการ และสถานศึกษาเปนอยางมาก
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ จึงไดทำพิธีจัดตั้งและบวงสรวง “พระพิฆเนศสามเศียรปาง
ประทานพร” เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เพื่อยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวม
จิตใจของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
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¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ
ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช
อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์
อาจารยชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

ารจัดการ
คณบดีคณะวิทยาการจั
รองคณบดีฝายบริหาร
หาร
การ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูชวยคณบดีฝายจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ
อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ
หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ
ผูชวยศาสตราจารยสิริเนตร วรรณจักร หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
อาจารย ดร.รดี ธนารักษ
หัวหนาโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร

¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ
1. อาจารยภาศิริ เขตปยรัตน
2. อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ
3. อาจารย ดร.พนินท เครือไทย
4.
5.
6.
7.

ผูประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผูประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน)
ผูประสานงานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ผูช ว ยศาสตราจารยสริ เิ นตร วรรณจักร ผูประสานงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผูประสานงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
อาจารยฐิติวรดา แสงสวาง
อาจารย ดร.ศิริกาญจน ยิ้มประยัติ ผูประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
อาจารยอุษณีย มากประยูร
ผูประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
»ÃÐ¨Ó¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
1. ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
2. อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
3. อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
4. อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช
5. ผูชวยศาสตราจารยสิริเนตร วรรณจักร
6. อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ
7. อาจารย ดร.พนินท เครือไทย
8. ผูชวยศาสตราจารยรัชนีกร ปญญา
9. อาจารย ดร.เบญจวรรณ สุจริต
10. อาจารย ดร.รดี ธนารักษ
11. นายแพทยทศพร เสรีรักษ
12. พลตรีพงศศักดิ์ นอยผา
13. นายเวไนย สุทิน
14. นายจงกล วีระศิริวัฒน
15. นายอนุรัฐ สมจิตรานุกิจ
16. นางสาวปรารัตน สุขดี

คณบดี
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูประสานงานหลักสูตร
ผูประสานงานหลักสูตร
ผูประสานงานหลักสูตร
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
หัวหนาสำนักงานคณบดี

17. นางนฤมล ฮีมินกูล

เลขานุการคณะ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
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ºØ¤ÅÒ¡Ã
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÁÕºØ¤ÅÒ¡Ã«Ö่§»ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨Ó
μÒÁÊÑÞÞÒ ¾¹Ñ¡§Ò¹μÒÁÊÑÞÞÒ áÅÐÅÙ¡¨ŒÒ§ ÃÇÁ·Ñ้§ÊÔ้¹ 70 ¤¹
¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÂ¡μÒÁÊÒÂ§Ò¹

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
อาจารยขาราชการ
จำนวน 22 คน พนักงานตามสัญญา
จำนวน 10 คน
อาจารยประจำตามสัญญา จำนวน 34 คน ลูกจาง
จำนวน 4 คน
รวม
จำนวน 56 คน รวม
จำนวน 14 คน
¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÂ¡μÒÁ¤Ø³ÇØ²Ô

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกวาปริญญาตรี
บุคลากร
- คน
- คน
15 คน
7 คน
อาจารยขาราชการ
- คน
- คน
28 คน
6 คน
อาจารยประจำตามสัญญา
- คน
9 คน
1 คน
- คน
พนักงานตามสัญญา
2 คน
2 คน
- คน
- คน
ลูกจาง
รวม
13 คน
44 คน
11 คน
2 คน
¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
áÂ¡μÒÁμÓáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รวม

จำนวน 46 คน
จำนวน 10 คน
จำนวน 56 คน

¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã
·Õ่¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒμ‹Í

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
รวม

จำนวน 9 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 10 คน
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ºØ¤ÅÒ¡Ã ÀÒ¤ÇÔªÒºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ผศ.มาณี ชูเอียด
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเวทิน
ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
ผศ.อัศวิน เบญจฆรณี
อ.ดร.วิวรรธน มุขดี
อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ
อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ
อ.ดร.ชัชชัย สุจริต
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10. อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต
11. อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์
12. อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร
13. อ.วันธะนา สานุสิทธิ์
14. อ.สุกัญญา สุจาคำ
15. อ.ธิดารัตน เหมือนเดชา
16. อ.ภาศิริ เขตปยรัตน
17. อ.สุภัญชลี อนไชยะ
18. อ.เพิ่มศักดิ์ พันธแตง

19. อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์
20. อ.ศรีไพร สกุลพันธ
21. อ.สรณ โภชนจันทน
22. อ.ศิริกานดา แหยมคง
23. อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน
24. อ.ชนิกานต อินตะแกว
25. อ.กัลยรัตน คำพรม
26. อ.รวมพร มาลา
27. อ.สยาม เจติยานนท

ºØ¤ÅÒ¡Ã â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´μÑ้§ÀÒ¤ÇÔªÒ¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Department of
Communication

1. อ.ดร.รดี ธนารักษ
2. ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท
3. ผศ.อมร ชูเอียด
4. อ.สุริยันตร เชาวนปรีชา
5. อ.ดร.ศิริกาญจน ยิ้มประยัติ
6. อ.ธนเทพ สุดแสง
7. อ.ธัญญา จันทรตรง
8. อ.อุษณีย มากประยูร
9. อ.จักภพ พานิช
10. อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา

Arts

10
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ºØ¤ÅÒ¡Ã
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ÀÒ¤ÇÔªÒºÑÞªÕ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร
2. ผศ.ศศิพร สุดใจ
3. ผศ.รัชนีกร ปญญา
4. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
5. พอจ.วิวัฒน โลหหิรัญ
6. อ.ฐิติวรดา แสงสวาง
7. อ.นันทมนัส หอมเพียร
8. อ.วริศรา ดวงตานอย
9. อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร
10. อ.สุทธิรัตน พลอยบุตร
11. อ.สุพรรษา จิตตมั่น
12. อ.ดร.พนินท เครือไทย
13. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติสุต
14. อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
15. อ.บุญเรือน กลางณรงค
16. อ.ชนทิรา ไทยพยัคฆ
17. อ.ธวัชชัย พิมพโพธิ์
18. อ.อลงกรณ สุขจีรเดช
19. อ.สุโรจน ศุภศิริภิญโญ
20. อ.ศิริรัตน อยูบาง

5

ºØ¤ÅÒ¡Ã ÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. น.ส.ปรารัตน สุขดี
นักวิชาการประกันคุณภาพ
รักษาการหัวหนาสำนักงานคณบดี
2. นางนฤมล ฮีมินกูล
นักวิชาการเลขานุการ
3. น.ส.ณัฐปภัสร จันทรอิ่ม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
4. นางบุญสิตา สำราญรื่น
นักวิชาการตรวจสอบ
5. น.ส.วัฒนา แกวพูลปกรณ
นักวิชาการบรรณารักษ
6. นางสุรียลักษณ มั่นแยม
เจาหนาที่เทคนิคฝายฝกฯ
7. นางเสาวลักษณ พุมชาวสวน
เจาหนาที่เทคนิคพัสดุ

8. นายสุทิน อินทะ
เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ
9. นายณรงค พรมงาม
เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ
10. น.ส.เพลินพิศ สีตื้อ
เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ
11. นางสาวิทตรี ออดกัน
เจาหนาที่ธุรการ
12. นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล
เจาหนาที่ธุรการ
13. นางนอย คำหลวง
เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร
14. นายเกษม ทองเลิศ
เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร
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¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2553
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
ชั้นปที่
1
2
3
4
รวม

ชาย
120
96
115
122
453

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หญิง จำนวน
227
347
226
322
550
665
577
699
1,580 2,033

เขาป
2552
2553
รวม

ชาย
6
11
17

หญิง
21
10
31

รวม
27
21
48

จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ศูนย
อุตรดิตถ

รุนที่
23
24
25
26
รวม
23
24
25
26
รวม
24
25
26
รวม

แพร

นาน

รวมทั้งสิ้น

36

ชาย
11
27
36
20
94
11
33
15
25
84
23
17
35
75
235

หญิง
15
53
82
74
224
10
38
51
51
150
46
51
54
151
525

รวม
26
80
118
94
318
21
71
66
76
234
69
68
89
213
760
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ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
(บธ.บ.)
• เศรษฐศาสตร
• การตลาด
4. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
• ธุรกิจบริการ
• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
• คอมพิวเตอรธุรกิจ
• การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
• บริหารทรัพยากรมนุษย
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
(บธ.ม.)
• การบัญชี
• บริหารธุรกิจ

§º»ÃÐÁÒ³·Õ่ä´ŒÃÑº»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. 2553
à»š¹à§Ô¹ 17,952,050 ºÒ· ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ´Ñ§¹Õ้
โครงการงบดำเนินการ
• งบบำรุงการศึกษา
• งบประมาณแผนดิน
โครงการงบวิจัย (งปม.)
โครงการงบบริการวิชาการ (งปม.)
โครงการงบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งปม.)
โครงการงบประมาณเพิ่มเติม 20% (บกศ.)
รวมเปนเงิน
โครงการบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

13,039,991
10,623,185
2,416,806
1,200,000
319,930
100,000
1,310,779
15,970,700
1,981,350
17,952,050

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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§º»ÃÐÁÒ³μÒÁÂØ·¸ÈÒÊμÃ¢Í§
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ (ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ)
§º»ÃÐÁÒ³μÒÁ»ÃÐà´็¹¡ÅÂØ·¸

§º»ÃÐÁÒ³ÃÇÁ
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

2552

2553

แผนกลยุทธที่ 1
กำกับ ดูแลการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 5,202,185.00 1,405,000.00 3,797,185.00
แผนกลยุทธที่ 2
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1,448,000.00 248,000.00 1,200,000.00
แผนกลยุทธที่ 3
การใหบริการวิชาการแกสังคม
1,077,030.00 757,100.00 319,930.00
แผนกลยุทธที่ 4
สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
200,000.00 100,000.00 100,000.00
แผนกลยุทธที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ
8,057,324.00 10,553,585.00
รวมทั้งสิ้น
10,567,424.00 15,970,700.00
§º»ÃÐÁÒ³μÒÁÀÒÃ¡Ô¨»ÃÐ¨Ó

§º»ÃÐÁÒ³
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

2552

2553

1. งบบุคลากร
(เงินเดือน คาจางประจำ/ชั่วคราว) 12,378,543.00 5,968,233.00 6,410,310.00
2. งบดำเนินการ
(คาตอบแทน ใชสอย
14,159,581.00 4,599,191.00 9,560,390.00
และวัสดุ คาสาธารณูปโภค)
3. งบลงทุน
1,790,800.00 990,800.00 800,000.00
(คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง)
4. งบรายจายอื่น
(เชน คาเดินทาง งบจางผูเ ชีย่ วชาญ
ศึกษาวิจยั )
รวมทั้งสิ้น
11,558,224.00 16,770,700.00
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คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
สำหรับผูประกอบการยุคใหม

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
“คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผูประกอบ
การยุคใหม” วันที่ 19 พฤศจิกายน 53 ณ บริเวณลาน
ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ตลาดเพื่อสังคม
“Business CSR 2010”

เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2553 ที่ ผ า นมา
อาจารยประจำภาควิชาบริหารธุรกิจไดนำ
นั ก ศึ ก ษาไปจั ด โครงการตลาดเพื่ อ สั ง คม
“Business CSR 2010” ณ โรงเรียนบาน
สีเสียดบำรุง อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
โดยมีกิจกรรมที่ใหนักศึกษาใหประยุกตใช
ความรูล งสูก ารปฏิบตั แิ ละการแสดงจิตสำนึก
ในการชวยเหลือชุมชนทองถิ่น ทั้งการทาสี
อาคารหอประชุมและโรงอาหาร การสอน
นองๆ ทำกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช
และการมอบอุ ป กรณ ก ารเรี ย นและกี ฬ า
ใครอยากทำกิจกรรมดีๆ แบบนีก้ เ็ ลียนแบบ
ไดไมสงวนลิขสิทธิ์
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“กรุงไทย ตนกลาสีขาว” ประจำป 2553

ขอแสดงความยินดีและขอปรบมือเสียงดังๆ ใหกับอาจารย
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวมาริษา
พุ ฒ นั น ธ นางสาวนงนุ ช บุ ญ มี นางสาวปุ ณ ยวี ร โสภา
นางสาวอาภาพร สันดี และนางสาวกาญจนา นาคสุด นักศึกษา
ภาควิชาบริหารธุรกิจที่ไปควารางวัลโครงการดีเดนระดับ
ภาคเหนือ จากโครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว” ประจำป
2553 โดยไดรับทุนการศึกษา 30,000 บาท ทุนการศึกษา
ดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,000 บาท

ศ.ดร. อารี วิบูลยพงศ

ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน

ศ.ดร. มิ่งสรรพ ขาวสอาด

การพัฒนาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร ภาควิชาบัญชีการเงิน
และเศรษฐศาสตร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ระหวางเดือนตุลาคมธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสัญจร
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ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ไดจดั โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตและนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสัญจร ครั้งที่ 2 ขึ้น
ในระหวางวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2553 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยแมโจ เพือ่ ใหหลักสูตร
มีความทันสมัยกับความตองการของผูเ รียนและตลาดแรงงาน
ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
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ทางออกธุรกิจไทยในยุค 2010

หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา “ทางออกธุรกิจไทยในยุค
2010” วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ทาประลองธุรกิจสุด Cool...
กับเนสกาแฟ ไอซ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
“ทาประลองธุรกิจสุด Cool... กับเนสกาแฟ ไอซ” วันที่ 24
กันยายน 2553 ณ ลานบริเวณกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรการบัญชี ภาควิชา
บัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
จัดโครงการ “พัฒนาหลักสูตร
บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ” วั น พุ ธ ที่ 2
กันยายน พ.ศ.2553 ณ โรงแรม
แม โขงเดลต า บู ติ ค จั ง หวั ด
เชียงราย
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พัฒนาทักษะดานการบริการ
“Service Excellence”

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จั ด โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด า นการบริ ก าร
“Service Excellence” วันที่ 8 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมสิรริ าชภัฏ ชัน้ 9 อาคาร
ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

มอบรางวัล กลวยๆ
วันที่ 8 กันยายน 2553

การพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จั ด โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
บัณฑิต
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ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÃÐºº
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

การวิเคราะหนโยบาย/
แผนงานวิจัย
ประชุมชี้แจงนโยบาย/
แผนงานวิจัย
นักวิจัย/ผูสนใจ
พัฒนาโจทยวิจัย

รวบรวมโจทยวิจัย
และเผยแพร
สงเสริม/
สนับสนุนการวิจัย
ปรับปรุง

ไมผาน

ประชุมพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย
เสนอแหลงทุน

ฐานขอมูลงานวิจัยคณะ

ผลการพิจารณา
ของแหลงทุน
ดำเนินการวิจัย

ผาน
ไมผาน

ปรับปรุง

ผาน

ติดตาม/ประเมินผลการวิจัย
สรุปผลรายงานการวิจัย
เผยแพรและนำไปใช
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ÃÐºº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáº‹§à»š¹ 4 ÃÐººÂ‹ÍÂ ´Ñ§¹Õ้

1.

ÃÐºº¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ¨·ÂÇÔ¨ÑÂáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ (¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃμŒ¹·Ò§)
การวิเคราะหนโยบาย/
แผนงานวิจัย
กำหนดกรอบประเด็นปญหาการวิจัย
ประชุมชี้แจงแผนและประเด็นปญหาการวิจัย
วิเคราะหประเด็นโจทยวิจัยจากแหลงตางๆ
ประเมินความเปนไปได
ผาน

รวบรวม
ฒ
นา
การวิ
เคราะหพัโนจทย
โยบาย/
และเผยแพร
วิจัย
แผนงานวิจัย

ไมผาน

แผนภาพที่ 1 แผนภาพพัฒนาโจทยวิจัยแบบบูรณาการ
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ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÁ×่Íä´Œâ¨·ÂÇÔ¨ÑÂÁÒáÅŒÇ
¨Ð¹Óä»¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
นโยบายสนับสนุน
การดำเนินการวิจัย
วางแผนปฏิบัติการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย
พัฒนาขอเสนอโครงการแบบมีสวนรวม
ประเมิน
เสนอแหลงทุน
พิจารณาทุน

ปรับปรุง

ทำสัญญารับทุน

ดำเนินการวิจัย

แผนภาพที่ 2 แผนภาพพัฒนาโครงการวิจัย
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ÃÐºº¡ÒÃμÔ´μÒÁáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ
(¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§·Ò§)
ประชุมวางแผนติดตามสนับสนุนแบบมีสวนรวม
ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่
ไมใช

สอดคลองกับนโยบาย

ใช

ประชุมนำเสนอความกาวหนา
ผลการวิจัยระยะที่ 1

ผาน

ประเมิน

กิจกรรมสนับสนุน/
บริการคลินิกวิจัย

ไมผาน

รายงานผลการวิจัย
ติดตามการปฏิบัติงานระยะที่ 2
ไมใช

สอดคลองกับนโยบาย
ใช

ประชุมนำเสนอความกาวหนา
ผลการวิจัยระยะที่ 2
ไมผาน

ประเมิน
ผาน

รายงานผลการวิจัยสมบูรณ
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ÃÐºº¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ ÊÙ¡‹ ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹
(¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ÅÒÂ·Ò§)

ประชุมวางแผนดำเนินการ
คัดสรรผลงานวิจัย
ตรวจสอบ
• ประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย
• วารสารในประเทศ
• วารสารตางประเทศ
• ติดตอโดยตรงกับผูใช
ประโยชน

ปรับปรุง

ขยายผล
จัดกิจกรรมเผยแพรใชประโยชน

จัดการความรูและบันทึกผล

สังเคราะห
องคความรู
ใชประโยชน
เชิงนโยบาย

แผนภาพที่ 4 แผนภาพเผยแพรงานวิจัย
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ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅáÅÐÊÒÃÊ¹à·È§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¤³Ð

รายละเอียดมีดังนี้
1. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณของคณาจารยในคณะจะถูกนำมารวมทั้งหมด
โดยหนวยจัดการงานวิจัย
2. คณะกรรมการในหนวยจัดการงานวิจยั พิจารณา หากมีการปรับปรุงแกไข
จะแจงนักวิจัยเพื่อปรับแก หากไมมีขอแกไขปรับปรุงจะดำเนินการตอ
3. คณะกรรมการฝายจัดการงานวิจัยจะสงขอมูลไปยังฝายสารสนเทศของ
คณะจัดเก็บเปนฐานขอมูลและนำลงเว็บไซตเผยแพรตอไป
งานวิจัยที่แลวเสร็จ
หนวยจัดการงานวิจัยคณะ
ไมผาน

คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุง
ผาน

รวบรวม
ฝายสารสนเทศ
นำลงเว็บไซตเผยแพร

แผนภาพที่ 5 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัยคณะ
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4.2 ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÃà§Ô¹
ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐáËÅ‹§¤Œ¹¤ÇŒÒ§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ
รายละเอียดมีดังนี้
1. การจัดสรรทุนวิจยั บุคลากร สนับสนุนและสิง่ อำนวยความสะดวก ทัง้ ทีเ่ ปน
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและของคณะใหกบั นักวิจยั ไดรบั การจัดสรรงบประมาณ
โดยตรงจากงบประมาณของคณะในสวนของงบสนับสนุนวิจัยประจำป
2. คณาจารยในคณะสามารถเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย
3. คณะกรรมการหนวยจัดการงานวิจัยจะรวบรวมและพิจารณาโครงการ
ที่สามารถดำเนินการตอได หากมีขอแกไขจะแจงผูเสนอโครงการใหรับทราบและ
แกไขรวมกัน
4. โครงการที่ ผ า นการพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาโครงการของ
คณะกรรมการ จะนำเสนอใหคณบดีพิจารณาเพื่อขออนุมัติเงินทุนตอไป
เงินสนับสนุนการวิจัย
คณาจารยเสนองานวิจัย/โครงการ
คณะกรรมการพิจารณา
รวบรวม
เสนอคณบดี
อนุมัติเงิน

ไมผาน

ปรับปรุง

ผาน
ไมผาน
ผาน

แผนภาพที่ 6
ระบบการจัดสรรทรัพยากรการเงิน บุคลากรและแหลงคนควางานวิจัย
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4.3 ÃÐºº¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
รายละเอียดมีดังนี้
1. คณะกรรมการหนวยจัดการงานวิจัยประชุมพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัย สมศ. กพร. เพื่อทำความเขาใจความหมายและรวมกันรวบรวม
เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานรวมกัน
2. จากนั้นคณะกรรมการออกแบบแบบสำรวจความตองการในการทำวิจัย
ของคณาจารยและบุคลากรในคณะ
3. จากนั้ น อำนวยความสะดวกและจั ด สรรสิ่ ง อำนวยความสะดวกตาม
ความตองการของนักวิจัยโดยผลจากการพัฒนาระบบดังกลาวจะชวยใหจำนวน
ผูทำวิจัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น
หนวยจัดการงานวิจัย
พิจารณามาตรฐานตัวชี้วัด

ผานเกณฑ

สำรวจคณาจารยในการทำวิจัย
รวบรวมรายชื่อ

ปรับปรุง
ไมผานเกณฑ

การอำนวยความสะดวกในการทำ
คณาจารยทำงานวิจัย
จำนวนการทำวิจัยมากขึ้น

แผนภาพที่ 7 ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย
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4.4 ÃÐºº¡ÒÃÊÃŒÒ§¢ÇÑÞáÅÐ¡ÓÅÑ§ã¨Â¡Â‹Í§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ
รายละเอียดมีดังนี้
1. ระบบการสรางขวัญและกำลังใจยกยองนักวิจัยจะมีการคัดเลือกงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใชประโยชนไดในดานตางๆ
2. พิจารณาขั้นตนจากคณะกรรมการฝายจัดการวิจัย
3. จากนั้ น ผลการตั ด สิ น จะนำเสนอต อ คณบดี เ พื่ อ มอบรางวั ล และ
ประชาสัมพันธ
หนวยจัดการงานวิจัย
สนับสนุนขอมูลการทำวิจัย
ผาน

อาจารยทำงานวิจัย
งานวิจัยแลวเสร็จ

ปรับปรุง
ไมผาน

คณบดีพิจารณา
มอบรางวัล
ติดประกาศประชาสัมพันธ

แผนภาพที่ 8 ระบบการสรางขวัญและกำลังใจยกยองนักวิจัย
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4.5 ÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ¡ÑºÍ§¤¡ÃÀÒÂ¹Í¡
รายละเอียดมีดังนี้
1. หนวยจัดการงานวิจัยติดตอประสานงานกับหนวยงานและแหลงทุน
โดยตรงหรือผานสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. จากนั้นประสานงานใหนักวิจัยประสานงานแบบรวมมือกับแหลงทุน
หากมีขอแกไขหรือปรับปรุงหนวยจัดการงานวิจัยจะชวยใหคำแนะนำ
3. เมื่อนักวิจัยสามารถทำวิจัยไดแลวจะไดเครือขายวิจัย
หนวยจัดการงานวิจัย
ติดตอประสานหนวยงาน/แหลงทุน
นักวิจัยประสานแหลงทุน

ไมตกลง

การทำวิจัยแบบรวมมือ
ตกลง

ผลงานวิจัยแบบมีสวนรวม
ไดเครือขายการวิจัย

แผนภาพที่ 9
ระบบสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
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4.6 ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
รายละเอียดมีดังนี้
1. บทความ งานวิจยั ทีด่ ำเนินการเสร็จแลวจะถูกรวบรวมโดยคณะกรรมการ
ฝายจัดการงานวิจัย
2. เสนอตอรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาและนำเสนอตอคณบดี
3. เพื่อจัดทำ ทำเนียบผลงานวิจัย
บทความ/
งานวิจัยที่แลวเสร็จ
เสนอหนวยจัดการงานวิจัยคณะ
รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณา

ไมผาน
ผาน

ปรับปรุง

รวบรวมงานวิจัย
เสนอคณบดี
จัดทำ ทำเนียบผลงานวิจัย

แผนภาพที่ 10
การจัดการความรูงานวิจัยและงานสรางสรรค
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4.7 ÃÐºº¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹
รายละเอียดมีดังนี้
1. งานวิ จั ย ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ แ ล ว คณะกรรมการหน ว ยจั ด การงานวิ จั ย
จะนำเสนอตอผูทรงคุณวุฒิตรวจแกไข
2. หนวยจัดการงานวิจัยรวบรวมแลวสงคืนอาจารยเจาของผลงานเพื่อ
ปรับแก หากไมตองปรับแกก็เก็บรอไว
3. นักวิจัยปรับแกตามผูทรงคุณวุฒิแนะนำ
4. หนวยจัดการงานวิจัยนำสงโรงพิมพตีพิมพ เพื่อเผยแพรตอไป
5. หน ว ยจั ด การงานวิ จั ย ตรวจสอบการนำผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน
โดยตรวจสอบการถูกนำไปอางอิง จากแหลงวิทยความรูตางๆ
งานวิจัยที่แลวเสร็จ
หนวยจัดการงานวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคณะ

ไมผาน
ผาน

เผยแพร
นำไปใชประโยชน

แผนภาพที่ 11
ระบบการเผยแพรงานวิจัยและการนำไปใชประโยชน

56

ปรับปรุง

Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University

FMS

ÃÐºº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ
¢Í§Ë¹‹ÇÂ¨Ñ´¡ÒÃ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÍØμÃ´Ôμ¶

ขอเสนอโครงการรางวิจัย

รับขอเสนอภายใน
30 พฤศจิกายน 2552

นักวิจัยรับขอเสนอโครงรางการวิจัยที่ผาน
การพิจารณานำไปปรับแกไขและสงหัวหนา
ภาคภายใน 1 สัปดาหหลังจากนักวิจัย
รับขอเสนอโครงรางการวิจัยคืน

• คณะกรรมการหนวยจัดการ
และผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณา
กลั่นกรองขอเสนอโครงรางการวิจัย
• ผูเสนอขอทุนเขารวมประชุม
เพื่อรวมรับฟงขอเสนอแนะ
และตอบขอซักถาม

พิจารณาขอเสนอ

นักวิจัยรับเงินทุนอุดหนุนครั้งที่ 1
รอยละ 50 ของเงินทุนที่ไดรับ
ภายใน 30 ธันวาคม 2552

ทำสัญญาทุนภายใน
คณะวิทยาการจัดการ

ปรับปรุง
ผาน
หนวยจัดการงานวิจัยรวบรวม
สัญญาทุนภาพรวมทั้งคณะฯ
เพื่อดำเนินการเบิกจายเงินทุน
นักวิจัยสงรายงานความกาวหนา

รายงานความกาวหนาระยะที่ 1 ระยะที่ 1 กับหัวหนาภาค ประมาณ
เดือนมีนาคม (บทที่ 1-3)

นักวิจัยรับเงินทุนอุดหนุนครั้งที่ 2
รอยละ 30 ของเงินทุนที่ไดรับ

นักวิจัยรับเงินทุนอุดหนุนครั้งที่ 3
รอยละ 20 ของเงินทุนที่ไดรับ

รายงานความกาวหนา
ระยะที่ 2
ผาน

นักวิจัยสงรูปเลมรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ

คณะกรรมการตรวจรับ
จัดกิจกรรมเผยแพร
• วารสารคณะและอื่นๆ
• เวทีนำเสนอ

ปรับปรุง
นักวิจัยสงรูปเลมรายงานการวิจัย
(บทที่ 1-5 ยังไมตองเย็บเลม)
สงหัวหนาภาค คณะกรรมการหนวยฯ
และผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณาฯ
ภายใน 5-10 สิงหาคม 2553
ภายใน 17 สิงหาคม 2553

นำเสนอผลงานวิจัย
เวทีผลงานวิจัยคณะฯ

กำหนดการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจยั
คณะฯ ประมาณ 30 สิงหาคม 2553
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อาจารยคณะวิทยาการจัดการ
นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ
“I-SEEC 2010”

หนวยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุน
งบประมาณทุนละ 10,000 บาท ให อ.ฐิติวรดา แสงสวาง
ภาควิชาบัญชีและการเงินไปนำเสนองานวิจยั เรือ่ ง Perceived
Organizational Support on Organizational Commitment
of Thai Employees in Rajabhat Universities in the
Northern Group. และ ดร.รดี ธนารักษ ภาควิชานิเทศศาสตร
นำเสนองานวิจัยเรื่อง Guideline on Community Radio
Management for Social Civil Uttaradit Community
Strength. ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “I-SEEC 2010,
International Science, Social Science, Engineering
and Energy Conference.” ระหวางวันที่ 15-20 ธันวาคม
2553 ทีผ่ า นมา ณ จังหวัดนครพนม ประเทศลาวและประเทศ
เวียดนาม

การอบรมการประเมินมูลคา
สิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร

อาจารย ดร.พนินท เครือไทย เดินทางไปเขารวมการอบรม
การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตรที่ประเทศ
มาเลเซีย ระหวางวันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2553 โดยการ
จัดการของ The International Development Research
Centre (The centre)
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การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิน่
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ที่ผานมา อาจารย
ดร.พนินท เครือไทย ไดจัดการประชุมสรุป
ผลการวิจยั “การประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
และจังหวัดพิษณุโลก” ณ หองประชุมสัมมนา
คณะวิทยาการจัดการโดยไดเชิญตัวแทนจาก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เข า ร ว มรั บ ฟ ง
สรุปผลการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารแก
ประชาชนตอไป

การพัฒนาคุณภาพคน...
สรางผลงานการวิจยั ...กาวไกลสูส ากล
หนวยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนา
คุณภาพคน...สรางผลงานการวิจยั ...กาวไกล
สูสากล” ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมมรกต โรงแรมฟูรามา
จังหวัดเชียงใหม

การนำเสนอผลงานวิจัย
เปนภาษาอังกฤษ

หนวยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
นำเสนอผลงานวิ จั ย เป น ภาษาอั ง กฤษ
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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ขับขี่ปลอดภัยสอบใบอนุญาต

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรม “ขับขี่ปลอดภัยสอบใบ
อนุญาต” วั น ที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ
หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การพัฒนาทักษะการใชโปรแกรม
POWERPOINT

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการใช
โปรแกรม POWERPOINT” วันที่ 20 สิงหาคม
2553 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาวัดเสาหิน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
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หลักสูตรระยะสั้น

“Pro-Executive Power Program”

เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ทีผ่ า นมา งานหลักสูตรระยะสัน้
คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย รองคณบดีฝา ยบริหาร
ดร.พรรณนภา เชือ้ บาง พรอมดวย ดร.เบญจวรรณ สุจริต,
อ.เพิ่มศักดิ์ พันธแตง, ดร.ศิริกาญจน ยิ้มประยัติ และ
เจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ ไดไปประชาสัมพันธ
โครงการหลักสูตรระยะสั้น “Pro-Executive Power
Program” ใหกับผูบริหารในการประชุมผูบริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 1 ณ หองประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ต รดิ ต ถ เขต 1
การประชาสัมพันธครั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูบริหาร
อยางมาก เพราะหลักสูตรที่นำเสนอ อาทิ หลักสูตร
คอมพิวเตอรสำหรับผูบริหาร หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สำหรั บ ผู บ ริ ห าร มี ค วามสำคั ญ และเป น ประโยชน
ในการเพิ่มศักยภาพใหกับผูบริหารสถานศึกษาโดยตรง ในโอกาสนี้ทางคณะวิทยาการจัดการตอง
ขอขอบพระคุณ คุณประพฤทธิ์ สุขใย ผูอำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 1
มา ณ ที่นี้ ที่เห็นความสำคัญของการจัดฝกอบรมและใหโอกาสในการประชาสัมพันธ ทางงานหลักสูตร
ระยะสั้นจะปฏิบัติภารกิจใหดีที่สุด ใหสมกับที่ทานไววางใจ ตามสโลแกนที่วา “ความสำเร็จของทาน
คือสวนหนึ่งในพันธกิจของเรา”

ตรวจสอบบัญชีธุรกิจรวมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา รุน 9

ภาควิ ช าบั ญ ชี ก ารเงิ น และเศรษฐศาสตร
จั ด โครงการอบรม “ตรวจสอบบั ญ ชี ธุ ร กิ จ
ร ว มกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า รุ น 9”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Program Open Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Program Open
Office เพื่อลดคาใชจายหนวยงานภาครัฐ
วันที่ 12-13 มิถนุ ายน 2553 ณ หองปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ

เสวนา
ภาคประชาชน

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ จัดโครงการเสวนาภาคประชาชน
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

การจัดการความรู
เรื่องภาระงานเขียนตำรา

โครงการอบรมการจัดการความรูเรื่องภาระ
งานเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอน
และการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วันพุธที่
27 มกราคม 2553 ณ ห อ งประชุ ม คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ
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การใชโปรแกรม Dreamweaver
รวมกับ SQL

ภาควิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การใชโปรแกรม Dreamweaver
รวมกับ SQL” วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ณ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การผลิตสื่อเพื่อชุมชน ครั้งที่ 5

โครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การผลิตสือ่
เพื่อชุมชน ครั้งที่ 5” วันที่ 16-18 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การเปนพิธีกรและผูประกาศ

โครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปน
พิธกี รและผูป ระกาศ” วันที่ 30-31 กรกฎาคม
2553 ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

อบรมใหความรูสื่อและเทคโนโลยี
การนำเสนอผลงาน

อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนวิทยากรอบรมให
ความรูสื่อและเทคโนโลยีการนำเสนอผลงาน ใหกับคณะครู
ในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเขต 2 จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ณ โรงเรี ย น
วัดวังสัมพันธ ตำบลมวงเจ็ดตน อำเภอบานโคก จังหวัด
อุตรดิตถ เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2553
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2 ทศวรรษ คืนรักใหทองถิ่น
คืนแผนดินนิเทศศาสตร ครัง้ ที่ 3

โครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร
จัดโครงการ “2 ทศวรรษ คืนรักใหทองถิ่น
คืนแผนดินนิเทศศาสตร ครัง้ ที่ 3” ในระหวาง
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียน
หวยขมิ้น

เทศกาลละครเยาวชนสรางสุข
ภาคเหนือ

โครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร รวมกับ
สสส. จั ด เทศกาลละครเยาวชนสร า งสุ ข
ภาคเหนือ วันที่ 24 กันยายน 2553 ณ ศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

สานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง

ภาควิ ช าบั ญ ชี ก ารเงิ น และเศรษฐศาสตร
จัดโครงการสานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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การปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

งานฝกประสบการณฯ ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการปฐมนิเ ทศนักศึ กษาฝกประสบการณวิชาชี พ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ หอง
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2553

งานฝกประสบการณฯ ฝายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนักศึ กษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 3/2553 วันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ หอง
ประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

เตรียมพรอมอยางมั่นใจ ดวยเสนหไทย
ในสถานประกอบการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพประจำ
ภาคเรี ย นที่ 2/2553 (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2 ป ) หั ว ข อ
“เตรียมพรอมอยางมัน่ ใจ ดวยเสนหไ ทยในสถานประกอบการ”
วันศุกรท่ี 24 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ วิ ท ยากรได แ ก คุ ณ กั น ติ ธั จ น ฮวดลิ้ ม
ตำแหนงผูจัดการแผนกโรงเรียนนายอินทร

การประกวด Pretty Boy and Girl
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ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการประกวด Pretty Boy and Girl
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณลาน
ชัน้ 1 อาคารภูมริ าชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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การประกวดดาว-เดือน
The Star FMS 2010

ฝายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการประกวดดาว-เดือน The Star
FMS 2010 วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2553
ณ ลานชัน้ 1 อาคารภูมริ าชภัฏ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

ทำดีเพือ่ พอ ปลูกตนไมพนั ธุไ ทย
รวมใจลดโลกรอน
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการ “ทำดีเพือ่ พอ ปลูกตนไมพนั ธุไ ทย
รวมใจลดโลกรอน” วันที่ 2 สิงหาคม 2553
ณ ทุงกะโล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
งานฝกประสบการณฯ ฝายวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ จัดโครงการปจฉิมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ประจำ
ภาคเรียนที่ 2/2553 วันที่ 4 มีนาคม 2553
ณ หอประชุ ม ใหญ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ
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การปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 3/2553

งานฝกประสบการณฯ ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2553 วันที่ 4
มิ ถุ น ายน 2553 ณ ห อ งประชุ ม สิ ริ ร าชภั ฏ ชั้ น 9 อาคารภู มิ ร าชภั ฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วจ.กีฬาไทย

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการ “วจ.กีฬาไทย” วันที่ 7 สิงหาคม
2553 ณ สนามกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ

สานฝนวันคนพิการ
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วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ฝายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “สานฝน
วันคนพิการ” ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจำ
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ อำเภอลั บ แล จั ง หวั ด
อุตรดิตถ
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งานเกษียณอายุราชการ
ประจำป 2553

วันที่ 14 กันยายน 2553 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดงานเกษียณ
อายุราชการประจำป 2553 “รวมจิตมุฑิตา
คารวะแด ค รู ผู ส ร า ง” ให แ ก ผศ.สั ม พั น ธ
พูนนารถ และอาจารยทวิทย กลางณรงค
ณ บริเวณลานหนาหองสมุด คณะวิทยาการ
จัดการ

งานประเพณีถวายเทียน
จำนำพรรษาและทำบุญคณะ

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จั ด งานประเพณี ถ วายเที ย นจำนำพรรษา
และทำบุญคณะ วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

พิธีจัดตั้งและบวงสรวง
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วั น อั ง คารที่ 12 มกราคม 2553 คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุ ต รดิ ต ถ จึ ง ได ท ำพิ ธี จั ด ตั้ ง และบวงสรวง
“พระพิ ฆ เนศสามเศี ย รปางประทานพร”
เพือ่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจำคณะ เปนทีย่ ดึ เหนีย่ ว
และศูนยรวมจิตใจของคณาจารย บุคลากร
และนักศึกษา
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การสืบสาน
ประเพณีสงกรานต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ ต รดิ ต ถ จั ด โครงการสื บ สานประเพณี
สงกรานต “รดน้ ำ ดำหั ว ขอพรผู ใ หญ ”
ในวันที่ 21 เมษายน 2553 ณ บริเวณลาน
หนาหองสมุด คณะวิทยาการจัดการ

พิธีไหวครูประจำปการศึกษา 2553

คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
เข า ร ว มพิ ธี ไ หว ค รู ป ระจำป ก ารศึ ก ษา 2553 ในวั น ที่
8 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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งานประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดทำคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ เปนแนวทางการดำเนินการพัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานตัวชีว้ ดั การประกัน
คุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) มิติ/ตัวชี้วัด คุณภาพการ
ปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) นอกจากนั้นยังมีตัวชี้วัดที่แสดงเอกลักษณของคณะที่มี
เปาหมายสูคุณภาพดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม
ซึ่งเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
นำแนวคิดในการทำระบบประกันคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ มาเปนแนวทางในการ
นำระบบประกันคุณภาพของคณะ เพื่อใหระบบการพัฒนาคณะมีความสอดคลอง เชื่อมโยงไปสูกลไก
การบริหารงานการดำเนินการในหนวยงานตางๆ ของคณะและสอดรับกับระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเปาหมายที่ตั้งไว

รับการตรวจ กพร.
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รับการตรวจ SAR 53
คณะนิเทศศาสตร ป 2552

คณะบริหารธุรกิจ ป 2552

คณะบัญชี ป 2552

คณะเศรษฐศาสตร ป 2552
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2550-2552
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดำเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
มาตรฐานที่ 6 การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 9 ระบบกลไก
และการประกันคุณภาพ
รวม
สรุป ปการศึกษา 2550
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ผ ลการ
ดำเนิ น งานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยู
ในระดับ ดี

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3 )
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2550
2551
2552
3.00
2.00
3.00
2.12
2.20
2.29
2.13
2.50

2.06
3.00
2.43
2.25
2.67

2.41
2.60
2.43
2.63
2.67

2.19
2.00
2.33

2.56
3.00
2.67

2.44
3.00
3.00

2.23

2.42

2.55

สรุป ปการศึกษา 2551
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ผ ลการ
ดำเนิ น งานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยู
ในระดับ ดี

สรุป ปการศึกษา 2552
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ผ ลการ
ดำเนิ น งานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยู
ในระดับ ดีมาก
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2552
มีการจัดการเรียนการสอน 8 หลักสูตรสาขาวิชา เปนระดับปริญญาตรี จำนวน
7 หลักสูตรสาขาวิชา ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตรสาขาวิชา มีอาจารย
ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด 62 คน อาจารยปฏิบตั งิ านจริง จำนวน 55.50 คน เปนอาจารย
ทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน ระดับปริญญาโท จำนวน
46 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน มีอาจารยที่ดำรงตำแหนงทาง
วิชาการศาสตราจารยจำนวน 0 คน รองศาสตราจารยจำนวน 0 คน และ
ผูช ว ยศาสตราจารยจำนวน 11 คน มีบคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 11 คน
ปการศึกษา 2552 มีนักศึกษารวมทุกชั้นป จำนวน 2,644 คน เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2,617 คน และเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวน 27 คน
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม
9 มาตรฐาน 70 ตั ว ชี้ วั ด เท า กั บ 2.55 อยู ใ นระดั บ ดี ม าก โดยมี ผ ล
การประเมินดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดำเนินการ
มาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนานิสิตนักศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การวิจัย
มาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
มาตรฐานที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 7 การบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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คะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 อยูในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.41
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.60
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.43
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.63
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.67
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.44
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.00
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.00

อยูในระดับดี
อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับดี
อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับดี
อยูในระดับดีมาก
อยูในระดับดีมาก
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1. การลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถกับสำนักงานการแขงขันทางการคา กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย วันศุกรที่
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมฟรายเดย จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อใหเกิดความรวมมือทางวิชาการ
ดานการแขงขันทางการคาในสถาบันการ
ศึกษาอันเปนการเสริมสรางความรูความ
เขาใจในหลักและสาระสำคัญของกฎหมาย
การแข ง ขั น ทางการค า ให แ ก นั ก ศึ ก ษา
ตลอดจนประชาชนเพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
การแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม
ใหเกิดขึ้นโดยทั่วไป

บันทึกความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
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2. การลงนามความร ว มมื อ ทาง
วิชาการระหวาง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ
ยีส่ บิ เอ็ดแหง วันอาทิตยท่ี 16 มกราคม
พ.ศ. 2554 เพื่อสรางเครือขายในการ
สรางกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจยั
การประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการ
แลกเปลีย่ นเผยแพรขา วสารและผลงาน
ทางวิชาการอันจะนำไปสูก ารใชประโยชน
ในวงการการศึกษาและสังคม
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3. การลงนามความร ว มมื อ ทาง
วิชาการระหวาง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ กั บ
สำนั ก งานขนส ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
วันเสารที่ 12 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2553
ณ ห อ งประชุ ม คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

4. การลงนามความร ว มมื อ ทาง
วิชาการระหวาง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ กั บ
เครือขายวิจยั ทางการบัญชี วันพุธที่ 8
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย เพื่อใหเกิดความรวมมือ
กันระหวางสถาบันการศึกษาสำหรับการ
แลกเปลี่ ย นข า วสารการวิ จั ย การทำ
กิจกรรมงานวิจัยรวมกัน และเผยแพร
ผลการวิ จั ย ทางการวิ จั ย ทางการบั ญ ชี
เพื่อนำไปสูการใชประโยชนในสังคม
5. การลงนามความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกับ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วั น พุ ธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางสถาบันการ
ศึกษาสำหรับการแลกเปลี่ยนขาวสาร การทำกิจกรรมและ
โครงการทางวิชาการรวมกัน ตลอดจนเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอันจะนำไปสูการใชประโยชนในสังคม
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6. การลงนามความรวมมือทางวิชาการและการปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษาระหวาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ กับ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
เพื่อใหเกิดความรวมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษารวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนทรัพยากร
ที่มีคุณคาสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ มีความรูคูคุณธรรม
มี ค วามสามารถเชิ ง ทั ก ษะ และความชำนาญทางวิ ช าชี พ
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

7. วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผานมา
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถ นำโดย ผศ.มาณี ชูเอียด
คณบดี ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน รองคณบดี
ฝ า ยวิ ช าการ และอาจารย ศิ ริ ก านดา
แหยมคง หัวหนาหนวยจัดการงานวิจัย
ลงนามความรวมมือดานการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการวิจยั
กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

กองบรรณาธิการ
งานประชาสัมพันธ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ขอขอบคุณ
หลักสูตร ภาควิชา และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทำรายงาน
ประจำปฉบับนี้
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
27 ถนนอินใจมี ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
โทรศัพท 055-411096 ตอ 1500, โทรสาร 055-416623
http://mng.uru.ac.th
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