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สาสนคณบดี

ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดำเนินการภายใตนโยบาย
คุณภาพ “ความรูเ ชีย่ วชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ” การดำเนินการ
ตามภาระหนาที่มาตรา 8 ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหไดนักศึกษา
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไววา “คนเกง คนดี เพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
ในรอบปงบประมาณ 2554 (ต.ค. 2553-ก.ย. 2554) คณะฯ จัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใตกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning โดยการ
เรียนรูท ม่ี งุ ผลิตบัณฑิตใหเปนผูม คี วามรูค วามสามารถในศาสตรสาขาวิชาทีเ่ ลือกเรียน สอดแทรก
สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงใหบัณฑิตเปนคนดี เพื่อออกไปรับใชสังคม ดวยการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ การบริการวิชาการแก
ชุมชน สังคม และทองถิ่น การวิจัยชุมชนและธุรกิจในทองถิ่น
คณาจารย บุ ค ลากรของคณะฯ ตระหนั ก เรื่ อ งการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น คนเก ง คนดี
ไดรวมมือรวมใจกันจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสรางเสริมคุณภาพบัณฑิตในทุกๆ ดาน
รวมทั้งการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับดีเสมอมา
ดิ ฉั น ในนามมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ขอขอบคุ ณ คณาจารย แ ละบุ ค ลากรของคณะฯ
ทุกทานที่ชวยกันรังสรรคผลงานเปนที่ประจักษ
การงานใดๆ จะไมประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงคได หากบุคลากรขององคกร
ขาดความรวมมือและวิสัยทัศนรวม ดิฉันขอชื่นชมบุคลากรของคณะฯ ทุกทานที่ทำงานดวยใจ
โดยยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค เ ป น หลั ก ขอบคุ ณ ในความทุ ม เทกำลั ง กาย กำลั ง ใจ กำลั ง สติ ป ญ ญา
ขอจงประสบความสำเร็จ เจริญรุงเรืองโดยทั่วกัน
ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
คณบดี

สาสนรองคณบดี

ฝายวิชาการ

อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
ฝายวิชาการมุงมั่นการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะโดยมีความมุงมั่น
วาจะ “สรางความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน” เหลาคณาจารยในทุกๆ
ภาควิชา ไดรังสรรคผลงานตางๆ ตามพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ดังที่ทานจะไดเห็นตามรายงานประจำปงบประมาณ 2554 นอกจากนี้
การทำงานดังกลาว ยังไดพยายามพัฒนางานตามพันธกิจตางๆ ใหไดมาตรฐานประกันคุณภาพ
ในทุกมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการทำงานดังกลาวยังมุงเนนการ
พั ฒ นาที่ มี อ ย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให ค ณะวิ ท ยาการจั ด การได ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาจาก สมศ. ในรอบตอไป ฝายวิชาการขอขอบคุณทานผูบริหาร คณาจารย รวมทั้ง
บุคลากรฝายสนับสนุนทุกทานที่ไดรวมมือรวมใจกันทำงานเพื่อใหเกิดผลงานของฝายใหเปน
ที่ยอมรับตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกมาตรฐานเพื่อใหพวกเราสามารถ
เปนที่พึ่งของชุมชนไดอยางแทจริง

อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
รองคณบดีฝา ยวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ

สาสนรองคณบดี

ฝายบริหาร

อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
การดำเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของคณะวิ ท ยาการจั ด การเวี ย นมาบรรจบครบรอบป
อีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ. 2554 และกาวเขาสูป พ.ศ. 2555 ฝายบริหารในฐานะฝายสนับสนุน
การดำเนินงานตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการไมวาจะเปนพันธกิจดานการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับการสนับสนุน ความรวมมือจาก
บุคลากรทุกคนในคณะเปนอยางดี จากผลงานเชิงประจักษที่ปรากฏอยูในรายงานประจำปนี้
ในอนาคตอันใกล คณะวิทยาการจัดการกำลังเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียนที่กำลังจะมาถึงในป พ.ศ. 2558 บุคลากรสายวิชาการของคณะกำลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกเปนจำนวนมากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งอยูในระหวางการทำผลงาน
ทางวิชาการ ตลอดจนอยูระหวางการสั่งสมองคความรูดานตางๆ เพื่อเตรียมพรอมสำหรับ
สมศ.รอบที่ 4 ภายหลังจากที่เราไดผานการประเมินรอบที่ 3 มาดวยคะแนนที่นาภาคภูมิใจ
และการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญก็กำลังจะมาถึงภายในป พ.ศ. 2555 คือ คณะของเราจะได
ยายบานใหมไปอยูพื้นที่สำรางทุงกะโล อันเนื่องจากอาคารเรียนดำเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ในกลางปนี้ รวมถึงอาคารเรียนหลังใหมอีกหลังก็จะดำเนินการกอสรางภายในปนี้ดวยเชนกัน
ในทายที่สุดจึงหวังวาหากบุคลากรภายในคณะของเราไดรวมแรงรวมใจ มีความรัก
และสามัคคีกันอยางที่เปนมาในอดีต “การจะเปนผูนำดานการจัดการ” ยอมจะไมอยูไกล
เกินเอื้อม

อาจารย ดร.พรรณนภา เชือ้ บาง
รองคณบดีฝายบริหาร

สาสนรองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช

จากการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการในรอบป 2554 ที่ผานมาฝายกิจการ
นักศึกษายังคงมุงมั่นในพันธกิจ สงเสริมใหนักศึกษามีความพรอมทางสติปญญาและจิตใจ
โดยใชการทำกิจกรรมของนักศึกษาเปนเครื่องมือสงเสริมประสบการณ การคิดอยางสรางสรรค
การทำงานรวมกัน โดยมุงเนนคุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ฝายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรฝายสนับสนุน
ที่ไดใหความรวมมือในการทำงานจนสำเร็จลุลวงและเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

1
1
2สา0รบัญ
1

สวนที่

สวนที่

ual
Ann

ort

Rep

ประวัติของคณะ
สัญลักษณประจำคณะ
สัญลักษณประจำหลักสูตร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
โครงสรางการบริหาร
แผนกลยุทธ
แผนการดำเนินงาน
แผนผังการบริหารงานฝายบริหาร
แผนผังการบริหารงานฝายวิชาการ
แผนผังการบริหารงานฝายกิจการนักศึกษา
คณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา ผูประสานงานหลักสูตร
คณะกรรมการประจำคณะ
บุคลากร
นักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งบประมาณ

2

การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมนักศึกษา
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาบุคลากร

8
13
14
15
16
17
18
24
26
27
28
29
30
31
37
41
42
46
51
58
64
67
72
87

1

สวนที่

ขอมูลทั่วไปของคณะ
Faculty of Managem
em
men
nt Sc
cie
i ncce
Uttaradit Rajabh
hat
a Uni
n ve
ers
r ityy

2011

Annual Report

ประวัติ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2527 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มีสภาพเปนวิทยาลัยครู บุคลากรที่มาบุกเบิกกอตั้งเปนบุคลากรที่ยายมาจาก
คณะตางๆ ของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ โดยใชอาคาร 10 ชั้น 3 เปนสำนักงาน
เลขานุการคณะวิชา และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย 6 ทานไดรับแตงตั้ง
ใหรักษาการผูบริหารคณะวิชา และเปนอาจารยประจำคณะวิชาดังนี้
อาจารยพงศศักดิ์ อินทรขาว
รักษาการหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ
และหัวหนาภาควิชาการตลาด
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ
รักษาการรองหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการคณะวิชา
และรักษาการหัวหนาภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ
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อาจารยทวิทย กลางณรงค
รักษาการหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
อาจารยบุญเรือน กลางณรงค
รักษาการหัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ
อาจารยสมศรี จิระพัฒนชัย
รักษาการหัวหนาภาควิชาการเงินและการบัญชี
อาจารยกัลยา ดำรงศิริ
เปนอาจารยประจำคณะวิชาวิทยาการจัดการ
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
วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนชื่อเปน
“คณะวิทยาการจัดการ”
พ.ศ. 2538
ผศ.พลอย เจริญสุข เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2538-2542
อาจารยสนาม แกวศรีนาก เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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พ.ศ. 2542-2546
อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2546-2548
อาจารยสุนทร สุขไทย เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2548
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแตวันที่
15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา
พ.ศ. 2548-2552
ผศ.สุนทร สุขไทย ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน
ผศ.มาณี ชูเอียด ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปดโอกาสใหคณะ
สามารถปรับปรุงการบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม เมือ่ วันที่ 1-2 เมษายน
พ.ศ. 2540 คณะวิ ท ยาการจั ด การได จั ด ให มี ก ารสั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ ง
“คณะวิทยาการจัดการบนเสนทางมืออาชีพ” ณ สรการฤทธิรณรีสอรท
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลจากการสัมมนาทำใหผูบริหาร คณาจารย 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
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ตามขอกำหนดพรอมทั้งวางแผนการดำเนินงานในการใชระบบและการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994
จากองคกรสากล BVQI เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สำหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมารับผิดชอบดูแล ไดแก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
5 ป และเมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับการ
ตรวจประเมิ น ภายนอกเป น ครั้ ง แรกจากสำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ AAA
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ในเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพของคณะใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) หลักเกณฑการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานการรับรองผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และ
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ทั้งทางดานพันธกิจของคณะและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะและระบบการบริหารงานคุณภาพไว ตลอดจนมีการปรับปรุง
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
ป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
โปรดเกล า ฯ ลงพระปรมาภิ ไ ธยในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ซึ่งไดนำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน
2547 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป มีผลทำให
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศไดกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชาวราชภัฏ
รวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ป จ จุ บั น คณะวิ ท ยาการจั ด การมี ส ำนั ก งานคณบดี อ ยู บ ริ เ วณชั้ น 2
อาคาร 10 หมายเลขโทรศัพท (055) 416601-20 ตอ 1500-1504 โทรสาร
(055) 416601-20 ตอ 1505, (055) 416623 และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
089-9617441-6
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ÊÑÞÅÑ¡É³»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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ÊÑÞÅÑ¡É³»ÃÐ¨ÓËÅÑ¡ÊÙμÃ
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ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨

ºÑÞªÕ

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ

¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ

¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã

ÊÔ่§ÈÑ¡´Ô์ÊÔ·¸Ô์»ÃÐ¨Ó¤³Ð
¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã
พระพิฆเนศ มหาเทพแหงศาสตรและศิลปที่คนไทยนับถือวาเปนเทพเจา
แหงความรู เปนผูมีปญญาเปนเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เปน
สัญลักษณแหงความรูและปญญาที่ยิ่งใหญ
ความหมายทางสัญลักษณ
รูปกายที่อวนพี
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
เศียรที่เปนชาง
หมายถึง ผูมีปญญามาก
ตาที่เล็ก
หมายถึง ความสามารถในการมอง แยกแยะสิง่ ถูกผิด
หูและจมูกที่ใหญ หมายถึง การมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ
พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร เปนปางดานอัจฉริยภาพที่สงผล
ใหผูบูชาทุกทานมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย
ตลอดกาล นอกจากนี้ พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร ยังเหมาะสำหรับ
ผูที่ทำงานดานหนังสือ ตำรา วิชาการ และสถานศึกษาเปนอยางมาก
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553 คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงไดทำพิธีจัดตั้งและบวงสรวง “พระพิฆเนศ
สามเศียรปางประทานพร” เพื่อเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เปนที่ยึดเหนี่ยว
และศูนยรวมจิตใจของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
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»ÃÑªÞÒ
เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹
ภายในป 2555 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนำดานการจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ภายในป 2555

¾Ñ¹¸¡Ô¨
1. จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบ
สังคม สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ
2. สรางผลผลิตดานการวิจยั และพัฒนาใหเกิดองคความรูเ พือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น
สังคม และประเทศชาติ
3. บริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น สังคม โดยเนนการมีสวนรวม
4. ทำนุบำรุง สืบสาน เผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ในทองถิ่น ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
5. เปนผูนำดานการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได

¹âÂºÒÂ¤Ø³ÀÒ¾
ความรูเชี่ยวชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ

16

Faculty of Management Science
Uttaradit Rajabhat University

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี
ผูชวยคณบดี

รองคณบดี

สำนักงานคณบดี

คณะกรรมการภาควิชา

หัวหนาสำนักงานคณบดี

อาจารยประจำคณะ

บุคลากรสายสนับสนุน
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11

แผนกลยุทธ
คณะวิทยาการจัดการ
1. »ÃÑªÞÒ (Philosophy)

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

2. ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ (Vision)
ภายในป 2555 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนำดานการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
3. ¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Missions)
3.1 จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบ
สังคม สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3.2 สร า งผลผลิ ต ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาให เ กิ ด องค ค วามรู เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3.3 บริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น สังคม โดยเนนการมีสวนรวม
3.4 ทำนุ บ ำรุ ง สื บ สาน เผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีในทองถิ่น ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
3.5 เปนผูน ำดานการบริหารจัดการทีด่ ี มีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได
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4. ¨Ø´ËÁÒÂ (Goal)
เปนคณะทีไ่ ดรบั การยอมรับดานการบริหารจัดการทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. à»‡Ò»ÃÐÊ§¤ (Targets)
5.1 เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน บัณฑิตมีทักษะทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต
5.2 เพื่อใหไดงานวิจัยที่สรางองคความรูสูการแกปญหา
5.3 เพื่อใหไดเครือขายทางวิชาการจากชุมชนทองถิ่น
5.4 เพื่อใหเกิดคานิยมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ
5.5 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ โปรงใส
และตรวจสอบได
6. ¡ÅÂØ·¸ (Strategy)
การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดำเนินการ
ตามกลยุทธหลักของคณะวิทยาการจัดการ สอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของ
มหาวิทยาลัยดังนี้
1. กลยุทธ 4 สอดคลอง (Conformity)
วัตถุประสงค เพื่อสรางความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะวิทยาการ
จัดการ จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 4 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้
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กลวิธที ี่ 1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร
การพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะวิทยาการ
จัดการ
กลวิธีที่ 2 จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของ
คณะที่ไดปรับปรุงแลว ใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ปรับปรุงแผนงาน
เดิมที่ยังไมบรรลุวัตถุประสงคและไมสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จัดการ
ความรู (Knowledge Management) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
(Competency Growth) เพื่อนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization)
กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน การจัดการทางดานพัสดุ
การเงิน และงบประมาณใหผา น 7 มาตรฐาน (7 Hurdles) ของสำนักงบประมาณ
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง และมี
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ในทุกกิจกรรม
2. กลยุทธความเปนเลิศ (Excellence)
วัตถุประสงค เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจยั และความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต)
ทักษะวิชาชีพ ทักษะเสริม (การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ทักษะชีวติ ดานคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย กีฬา และการบริหารจัดการ
จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 7 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้
กลวิธีที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในคณะ ใหได
รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกแผนงานตามพันธกิจ
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กลวิธีที่ 6 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตของคณะ และพัฒนาการจัดการ
ศึ ก ษาสู ค วามเป น สากลร ว มกั บ ท อ งถิ่ น โดยคำนึ ง ถึ ง ป จ จั ย นำเข า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact)
กลวิธีที่ 7 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของคณะไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการศึกษา การวิจัย รวมถึงการจัดทำผลงานทางวิชาการ
กลวิธีที่ 8 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย พัฒนาหลักสูตรใหมใหมี
ความเปนสากล โดยมุงเนนการมีสวนรวม
กลวิธที ี่ 9 สงเสริม สนับสนุนใหนกั ศึกษา บุคลากรของคณะ มีความรู
ทักษะ ความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลวิธีที่ 10 สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Active Learning) กับชุมชน ทองถิ่น โดยใชกิจกรรมเปนฐานเพื่อพัฒนาดาน
รางกาย อารมณ สังคม และปญญา
กลวิธีที่ 11 พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงคนควาขอมูล ขาวสาร
เพื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. กลยุทธความเสมอภาค (Equality)
วัตถุประสงค เพื่อสรางความเสมอภาคในกลุมนักศึกษา บุคลากรทุก
ระดับ ใหสามารถเขาถึงสือ่ การเรียนรูไ ดทกุ โอกาส ขยายพืน้ ทีบ่ ริการสูว ทิ ยาเขต
ชวยเหลือดานทุนการศึกษา มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีรวม
กับชุมชน ทองถิ่น จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 6 กลวิธีในการพัฒนา
คณะ ดังนี้
กลวิธีที่ 12 ปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวของกับสิทธิและการดำเนินงาน
ของบุคลากรทุกระดับใหไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ ปนธรรมและเสมอภาค เหมาะสมกับ
ภาระงาน ประสบการณ ความสามารถ เพื่อผลงานที่มีคุณคา
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กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงนโยบายการประเมินบุคลากรใหมีความเปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
กลวิ ธี ที่ 14 จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนองโครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม
โดยมุงเนนการมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่น
กลวิธีที่ 15 ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ทองถิ่นในดานการวิจัย
การฝกอบรมสัมมนา และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
กลวิธีที่ 16 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร
และรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามความสมัครใจ (Free Enrollment)
กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาอยางเสมอภาคตามความตองการ
ของทองถิ่นโดยคำนึงถึงความพรอม โอกาส และคุณภาพการใหบริการ
4. กลยุทธการสรางเครือขาย (Network)
วัตถุประสงค เพื่อสรางเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการของ
คณะในด า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ พั ฒ นาศั ก ยภาพให กั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร
ทุกระดับ โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน จากกลยุทธดังกลาวสามารถ
กำหนด 4 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้
กลวิธที ี่ 18 สรางหลักสูตรในระดับปริญญาตรีใหมโี ครงการสหกิจศึกษา
กลวิธีที่ 19 สรางพันธมิตรทางวิชาการ วิชาชีพทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ
กลวิธีที่ 20 สรางความเขมแข็งผานเครือขายชมรมศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน
กลวิธีที่ 21 สรางเครือขายภาคประชาชนในการบริหารจัดการและ
การกำกับดูแล
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5. กลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability)
วัตถุประสงค เพื่อสรางความยั่งยืนในการบริหารจัดการตามกลยุทธ
4 สอดคลอง กลยุทธความเปนเลิศ กลยุทธความเสมอภาค และกลยุทธ
การสรางเครือขาย จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 4 กลวิธีในการพัฒนา
คณะ ดังนี้
กลวิธีที่ 22 ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะ
อยางสอดคลองตอเนื่อง
กลวิธีที่ 23 พัฒนาความเปนเลิศทางทักษะวิชาการ วิชาชีพ และ
ชีวิตใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง
กลวิธีที่ 24 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากร ประชาชนใหไดรับโอกาส
อยางเสมอภาคและทั่วถึง
กลวิธีที่ 25 เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการเครือขาย
ทางวิชาการและวิชาชีพ
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แผนการดำเนินงาน
ประจำป 2554

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Ñ่Çä»
คณะวิทยาการจัดการไดจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะตามภารกิจตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมขององคการนักศึกษา เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งบรรยากาศการเรียนรู และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
การสอน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณและงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ
¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã
คณะวิ ท ยาการจั ด การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ายผู ส อนและอาจารย ไ ด
ศึกษาตอ การเขารวมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน รวมทั้งไดนำ
บุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันศึกษาทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณทำงานของแตละบุคคล
เพื่ อ นำมาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก ไขในด า นการปฏิ บั ติ ง านต า งๆ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ได ศึ ก ษาเทคโนโลยี ส ารสนเทศด า นการเรี ย น
การสอน รูปแบบของหองเรียน และหองปฏิบัติการตางๆ
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
จัดใหมแี ผนการผลิตบัณฑิตทัง้ ระบบและกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตร
และมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ พรอมทั้งใหมีกิจกรรม
ที่สนับสนุนเพื่อชุมชน สังคม และทองถิ่น
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§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔ¨ÑÂ
คณะวิทยาการจัดการไดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
วิจัยใหกับอาจารย คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะและมหาวิทยาลัย เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะวิทยาการ
จัดการใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการดำเนินการวิจัยอยางถูกตอง
§Ò¹´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยบริการวิชาการแกชมุ ชนทองถิน่ และสนับสนุน
การดำเนินงานของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดำเนิน
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรสำคัญๆ ของรัฐบาล งานบริการของสวน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค
¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃáËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
• หองปฏิบัติการวิทยุ/โทรทัศน
• หองปฏิบัติการตัดตอ
• หองปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี
• หองประชุมบริการวิชาการ
• หองประชุมศิษยเกา
• หองประชุมประกันคุณภาพ
• หองประชุมวิจัย
• หองบัณฑิตศึกษา
• หองสมุดคณะวิทยาการจัดการ
• หองฝกประสบการณวิชาชีพ-สหกิจศึกษา
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งานพัสดุ ครุภัณฑ
และอาคารสถานที่
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร
งานธุรการ
อ.สุกัญญา สุจาคำ

งานบัญชี การเงิน
และงบประมาณ
อ.วริศรา ดวงตานอย

งานสวัสดิการ
อ.ธนเทพ สุดแสง

งานวางแผน
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

งานพัฒนาบุคลากร
อ.ดร.ศิรกิ าญจน ธรรมยัตวิ งศ

งานประชาสัมพันธ
อ.อุษณีย มากประยูร
งานสงเสริมอัตลักษณ
อ.อุษณีย มากประยูร

งานกระบวนการ
สรางคุณคา
อ.ชนิกานต อินตะแกว

รับผิดชอบงาน
สหกิจศึกษา
ธุรกิจจำลอง

งานประกันคุณภาพ
อ.สรณ โภชนจันทร

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คุณปรารัตน สุขดี

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

รองคณบดีฝายบริหาร
อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง

ผูชวยคณบดีฝายจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

คณบดี
ผศ.มาณี ชูเอียด

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

บริการวิชาการ
อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต
หลักสูตรระยะสั้น
อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ

สารสนเทศ
อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์
จัดการความรูและหองสมุด
อ.ดร.ชัชชัย สุจริต

ผูประสานงานหลักสูตร
1. อ.วริศรา ดวงตานอย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัดภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
2. ผศ.ศศิพร สุดใจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) สังกัดภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
3. อ.ดร.พนินท เครือไทย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สังกัดภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
4. อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร
5. อ.อุษณีย มากประยูร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร
6. อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ
7. อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน) สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ
8. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ

เตรียมฝก/ฝกประสบการณวิชาชีพ
อ.กัลยรัตน คำพรม
หนวยจัดการงานวิจัย
อ.ศรีไพร สกุลพันธ

รับผิดชอบงาน
สหกิจศึกษา
ธุรกิจจำลอง

งานสนับสนุน
นวัตกรรมการเรียนรู

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คุณปรารัตน สุขดี

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

งานประยุกตนวัตกรรม
ความรูสูการบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการ
อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน

งานสงเสริมพัฒนาทักษะ/สรางนวัตกรรม
การเรียนรู เพื่อเขาสูอาชีพ

* หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร
ผศ.สิริเนตร วรรณจักร
* หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ
อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
* หัวหนาโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร
อ.ดร.รดี ธนารักษ

บัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
หลักสูตรปริญญาตรี
หัวหนาภาควิชา*

งานจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร

ผูชวยคณบดีฝายจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

คณบดี
ผศ.มาณี ชูเอียด
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หนวยอาสาพัฒนา
หนวยกีฬา
สโมสรนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา
อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน

หนวยวินัยนักศึกษา
หนวยสวัสดิการนักศึกษา

งานวินัยและ
สวัสดิการนักศึกษา
อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์

หนวยแนะแนว
หนวยจัดหางาน

งานแนะแนว
และจัดหางาน
อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา

หนวยวัฒนธรรม
ชุมนุมรักษไทย
โครงการพระราชดำริ

ศูนยอุตรดิตถ
ศูนยแพร
ศูนยนาน

งานศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน
อ.สุกัญญา สุจาคำ

รับผิดชอบงาน
สหกิจศึกษา
ธุรกิจจำลอง

งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร

หัวหนาสำนักงานคณบดี
คุณปรารัตน สุขดี

ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการพิเศษ
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์

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¶

FMS

Faculty of Management Science
Uttaradit Rajabhat University

¤³º´Õ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช
อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์
อาจารยชัชวาล ภานุศุภนิรันดร

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีกิจการนักศึกษา
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
ผูชวยคณบดีฝายจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

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

¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ
1. อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน
2. อาจารยจกั รพันธ ศรีสวัสดิ์
3.
4.
5.
6.
7.

ผูประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผูประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(เทียบโอน)
อาจารย ดร.พนินท เครือไทย
ผูประสานงานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยสิริเนตร วรรณจักร ผูประสานงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผูชวยศาสตราจารยศศิพร สุดใจ
ผูประสานงานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)
อาจารย ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ ผูประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
อาจารยอุษณีย มากประยูร
ผูประสานงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
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คณะกรรมการ

ประจำคณะวิทยาการจัดการ ป 2554
1.
2.
3.
4.
5.

ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช
ผูช ว ยศาสตราจารยสริ เิ นตร วรรณจักร

6. อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ
7. อาจารย ดร.รดี ธนารักษ
8. อาจารย ดร.พนินท เครือไทย
9. อาจารย ดร.เบญจวรรณ สุจริต
10. นายแพทยทศพร เสรีรักษ
11. พลตรีพงศศักดิ์ นอยผา
12. นายเวไนย สุทิน
13. นายจงกล วีระศิริวัฒน
14. นายอนุรัฐ สมจิตรานุกิจ
15. นางสาวปรารัตน สุขดี
16. นางนฤมล ฮีมินกูล
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คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน
กรรมการ
และเศรษฐศาสตร
หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ
กรรมการ
หัวหนาโครงการจัดตั้ง
กรรมการ
ภาควิชานิเทศศาสตร
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหนาสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

จำนวนบุคลากร

ปงบประมาณ 2554

คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร ประกอบดวย อาจารยขาราชการ
อาจารยประจำตามสัญญา พนักงานตามสัญญา และพนักงานจางเหมา
จำนวน 80 คน

1. ¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÂ¡μÒÁÊÒÂ§Ò¹
สายวิชาการ
อาจารยขาราชการ
อาจารยประจำตามสัญญา
รวม

22 คน
44 คน
66 คน

สายสนับสนุน
พนักงานตามสัญญา
ลูกจาง
รวม

10 คน
4 คน
14 คน

2. ¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÂ¡μÒÁ¤Ø³ÇØ²Ô
บุคลากร
อาจารยขาราชการ
อาจารยประจำตามสัญญา
พนักงานตามสัญญา
พนักงานจางเหมา
รวม

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
7 คน
6 คน
- คน
- คน
13 คน

15 คน
36 คน
1 คน
- คน
52 คน

- คน
2 คน
9 คน
2 คน
13 คน

ต่ำกวา
ปริญญาตรี
- คน
- คน
- คน
2 คน
2 คน
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3. ¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÂ¡μÒÁà¾È
เพศชาย
7 คน
11 คน
2 คน
1 คน
21 คน

บุคลากร
อาจารยขาราชการ
อาจารยประจำตามสัญญา
พนักงานตามสัญญา
พนักงานจางเหมา
รวมทั้งสิ้น

เพศหญิง
15 คน
33 คน
8 คน
3 คน
59 คน

รวม
22 คน
44 คน
10 คน
4 คน
80 คน

4. ¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡ÃáÂ¡μÒÁμÓáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
บุคลากร
อาจารยขาราชการ
อาจารยประจำตามสัญญา
รวม

ผูชวย
รอง
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
13 คน
9 คน
- คน
- คน
44 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
57 คน
9 คน

อาจารย

5. ¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Õ่¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒμ‹Í
ปริญญาเอก
บุคลากร
ลาศึกษาตอ นอกเวลา
เต็มเวลา
ราชการ
อาจารยขาราชการ
2 คน
- คน
อาจารยประจำตามสัญญา
10 คน
2 คน
พนักงานตามสัญญา
- คน
- คน
พนักงานจางเหมา
- คน
- คน
รวม
12 คน
2 คน
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ปริญญาโท
ลาศึกษาตอ นอกเวลา
เต็มเวลา
ราชการ
- คน
- คน
- คน
2 คน
- คน
- คน
- คน
- คน
- คน
2 คน
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1. ผศ.มาณี ชูเอียด
2. ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเวทิน
3. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
4. ผศ.อัศวิน เบญจฆรณี
5. อ.ดร.วิวรรธน มุขดี
6. อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ
7. อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
8. อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ
9. อ.ดร.ชัชชัย สุจริต
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
28. อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง
29. อ.นิยดา รักวงษ
30. อ.พิชญาพร พีรพันธุ
31. อ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย
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1. อ.ดร.รดี ธนารักษ
2. ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท
3. ผศ.อมร ชูเอียด
4. อ.สุริยันตร เชาวนปรีชา
5. อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ
6. อ.ธนเทพ สุดแสง
7. อ.ธัญญา จันทรตรง
8. อ.อุษณีย มากประยูร
9. อ.จักภพ พานิช
10. อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา
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1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร
2. ผศ.ศศิพร สุดใจ
3. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
4. พอจ.วิวัฒน โลหหิรัญ
5. อ.ฐิติวรดา แสงสวาง
6. อ.นันทมนัส หอมเพียร
7. อ.วริศรา ดวงตานอย
8. อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร
9. อ.สุทธิรัตน พลอยบุตร
10. อ.สุพรรษา จิตตมั่น
11. อ.ดร.พนินท เครือไทย
12. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติสุต
13. อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
14. อ.บุญเรือน กลางณรงค
15. อ.ชนทิรา ไทยพยัคฆ
16. อ.ธวัชชัย พิมพโพธิ์
17. อ.อลงกรณ สุขจีรเดช
18. อ.สุโรจน ศุภศิริภิญโญ
19. อ.ศิริรัตน อยูบาง
20. อ.เรณู เมฆทับ
21. อ.มณีจันทร มาสูตร
21
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ºØ¤ÅÒ¡Ã ÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. น.ส.ปรารัตน สุขดี
นักวิชาการประกันคุณภาพ
หัวหนาสำนักงานคณบดี
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
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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

1
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จำนวนนักศึกษา

ประจำปการศึกษา 2554

ภาคปกติ
ชั้นปที่
1
2
3
4
รวม

ชาย
126
97
108
111
442

บัณฑิตศึกษา
เขาป ชาย
2552
5
2553
13
2554
6
รวม
17

หญิง
259
193
444
530
1,426

รวม
385
290
552
641
1,868

ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
หญิง
49
11
5
31

รวม
24
24
11
48

ศูนย
รุนที่
อุตรดิตถ 24
25
แพร
24
25
26
27
นาน
25
26
รวม

ชาย
9
18
12
10
26
24
15
27
141

หญิง
12
48
12
28
49
85
39
32
305

รวม
21
66
24
38
75
109
54
59
446
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ชั้นปที่ 1 (รหัส 54)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ (แพร)
ธุรกิจบริการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การตลาด
การบัญชี
รวม

ชาย
23
16
14
10
10
9
9
15
13
7
97

หญิง
15
22
27
31
29
18
31
26
26
34
193

รวม
38
38
41
41
39
27
40
41
39
41
290

ชั้นปที่ 2 (รหัส 53)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ (แพร)
ธุรกิจบริการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบัญชี
เศรษฐศาสตร
รวม

ชาย
14
2
12
42
7
2
7
4
7
108

หญิง
13
11
21
58
7
19
24
34
6
444

รวม
27
13
33
100
14
21
31
38
13
552

FMS
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ชั้นปที่ 3 (รหัส 52)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ (แพร)
ธุรกิจบริการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน)
คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน)
ธุรกิจบริการ (เทียบโอน)
การตลาด (เทียบโอน)
การบัญชี
การบัญชี (เทียบโอน)
การบัญชี (เทียบโอน)
เศรษฐศาสตร
รวม

ชาย
14
5
8
26
9
8
9
4
4
4
5
4
1
4
3
108

หญิง
15
19
24
46
14
30
21
36
35
43
31
25
48
48
9
444

รวม
29
24
32
72
23
38
30
40
39
47
36
29
49
52
12
552
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ชั้นปที่ 4 (รหัส 51)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
คอมพิวเตอรธุรกิจ (นาน)
คอมพิวเตอรธุรกิจ (แพร)
ธุรกิจบริการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การตลาด (2 ป ตอเนื่อง)
คอมพิวเตอรธุรกิจ (2 ป ตอเนื่อง)
ธุรกิจบริการ (2 ป ตอเนื่อง)
การบัญชี (2 ป ตอเนื่อง)
การบัญชี
รวม

40

ชาย
5
5
10
24
6
3
4
4
13
16
7
10
4
111

หญิง
14
10
17
67
4
3
28
23
34
86
45
172
27
530

รวม
19
15
27
91
10
6
32
27
47
102
52
182
31
641
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หลักสูตร

การเรียนการสอน

1. ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ³±Ôμ (º¸.º.)
• การตลาด
• ธุรกิจบริการ
• คอมพิวเตอรธุรกิจ
• การบริหารทรัพยากรมนุษย

2. ºÑÞªÕºÑ³±Ôμ (ºª.º.)
• การบัญชี

3. àÈÃÉ°ÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ (È.º.)
• เศรษฐศาสตร

4. ¹Ôà·ÈÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ (¹È.º.)
• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
• การโฆษณาและการประชาสัมพันธ

5. ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÁËÒºÑ³±Ôμ (º¸.Á.)
• บริหารธุรกิจ
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11

งบประมาณ

ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ.2554
·Ñ้§ÊÔ้¹à»š¹à§Ô¹ 17,171,821 ºÒ· ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ´Ñ§¹Õ้

โครงการงบดำเนินการ
• งบบำรุงการศึกษา
7,796,770 บาท
• งบประมาณแผนดิน
6,042,800 บาท
โครงการงบวิจัย (งปม.)
โครงการงบบริการวิชาการ (งปม.)
โครงการงบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งปม.)
โครงการงบประมาณเพิ่มเติม 20 % (บกศ.)
รวมเปนเงิน
โครงการบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน

42

13,839,570 บาท
1,200,000
546,700
100,000
1,500,000
17,185,670
532,151
17,717,821

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

FMS
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§º»ÃÐÁÒ³μÒÁÂØ·¸ÈÒÊμÃ¢Í§¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
(ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ)
งบประมาณตามประเด็นกลยุทธ
แผนกลยุทธที่ 1
กำกับ ดูแลการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
แผนกลยุทธที่ 2
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู
แผนกลยุทธที่ 3
การใหบริการวิชาการแกสังคม
แผนกลยุทธที่ 4
สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
แผนกลยุทธที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณตามภารกิจประจำ
1. งบบุคลากร
(เงินเดือน คาจางประจำ/ชั่วคราว)
2. งบดำเนินการ (คาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ คาสาธารณูปโภค)
3. งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง)
รวมทั้งสิ้น

2553

2554

3,797,185

4,187,100

1,200,000

1,200,000

319,930

546,100

100,000

100,000

10,553,585 11,152,470
15,970,700 17,185,670
2553
6,410,310

2554
6,360,580

9,560,390

9,684,001

800,000 1,673,240
16,770,700 17,717,821
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ปจฉิมนิเทศ
ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
วันที่ 2 ม.ค. 54 ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการ Biz Com Festival 2011
วันที่ 12 ม.ค. 54 ณ ลานชั้น 1 อาคาร
ภูมริ าชภัฏ และลานดานหนาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

46
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โครงการพัฒนาหลักสูตรบัญชมหาบัณฑิต
วันที่ 21-22 ก.พ. 54 ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม

ปฐมนิเทศออกฝกประสบการณฯ
ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ
ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ
วันที่ 2 มิ.ย. 54 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชัน้ 9
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เสริมทักษะการเรียนการสอน
โครงการเสริมทักษะการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันที่ 26 มิ.ย. 54 ณ หองประชุมบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สถาการณจำลอง

เตรียมสหกิจกับ CP all

จัดขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร
ธุรกิจ ระหวางวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 54 ณ หอง
ประชุ ม บริ ก ารวิ ช าการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการเตรียมสหกิจกับ CP ALL วันที่
6 ก.ค. 54 ณ หองประชุมสิรริ าชภัฏ ชัน้ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เศรษฐมิติเบื้องตน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐมิติเบื้องตน
และโปรแกรมทีใ่ ชในงานวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร”
วั น ที่ 30-31 ก.ค. 54 ณ ห อ งบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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โครงการพัฒนาทักษะการบริการ
Service Excellence
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการ
“Service Excellence ตอน การบริการ
สำราญใจ” วันที่ 10 ส.ค. 54 ณ หอง
ประชุมสิรริ าชภัฏ ชัน้ 9 อาคารภูมริ าชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร
โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกอนเขาสูกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
วันที่ 15-17 ส.ค. 54 ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

CSR Marketing
โครงการตลาดเพือ่ สังคม “Business CSR 2011”
วั น ที่ 18 ส.ค. 54 ณ โรงเรี ย นบ า นเหล า
ต.น้ำอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
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โครงการแขงขันแผนพัฒนาธุรกิจจำลองป 2554
จัดโดยภาควิชาบริหารธุรกิจ วันที่ 26 ส.ค. 54 ณ บริเวณ
ลานดานขาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

กิจกรรมการรับประทานอาหารสากล

50

กิจกรรมการฝกปฏิบัติการ “การรับประทานอาหารแบบสากลและ
มารยาทสังคม” รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ งานนิเทศศาสตร
สอนโดย ดร.ศิ ริ ก าญจน ธรรมยั ติ ว งศ วั น ที่ 14 ธ.ค. 54
ณ หองบอลรูม โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ
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การจัดการความรูการพัฒนาทักษะการวิจัย
หนวยจัดการงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการความรูด า นการพัฒนา
ทักษะการวิจัยและการเรียนการสอน” ในวันที่ 6-7
มิ.ย. 54 ณ หองบุษราคัม โรงแรมฟูรามา จังหวัด
เชียงใหม เพื่อพัฒนาคณาจารย นักวิจัยใหมีความรู
และเทคนิคการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
และเพื่อใหสามารถจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นำเสนองานวิจัยประเทศศรีลังกา
โครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ความมั่นคงของ
ภู มิ ภ าคบนพื้ น ฐานการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม กลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าค
ลุมน้ำโขงและเอเชียแปซิฟก” วันที่ 7-12 ส.ค. 54 ณ Cinnamon Grand Hotel เมืองโคลัมโบ
ประเทศศรีลังกา

51

2011

Annual Report

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ผลงานวิจัย

โครงการ “การใชภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ”
ในวันที่ 22 มิ.ย. 54 ณ หองประชุมบริหารวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรูและทักษะของ
คณาจารย แ ละนั ก วิ ช าการด า นการวิ จั ย ให มี
ความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการ
นำเสนอผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถในการยกระดับงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับ
ในวงวิชาการ

พัฒนาเว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย

โครงการ “พั ฒ นาเว็ บ ไซต ฐ านข อ มู ล
งานวิจัยหนวยจัดการงานวิจัย” เพื่อใชเปน
ที่ แ จ ง ข า วประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ทั่ ว ไป
ของหนวยจัดการงานวิจยั รวมไปถึงบุคลากร
เครื อ ข า ย ข อ มู ล งานสนเทศงานวิ จั ย
รวมเอกสารงานวิ จั ย ตั ว ชี้ วั ด งานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของตางๆ ฯลฯ

52

FMS

Faculty of Management Science
Uttaradit Rajabhat University

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

โครงการ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
สรางสรรคคณ
ุ ภาพงานวิจยั ” เพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู ประสบการณ ผลงานวิจัย และสงเสริม
องคความรูแกบุคลากรดานการวิจัยในสาขา
ตางๆ อันจะนำไปสูการสรางบรรยากาศการ
วิจัยทางวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการให
สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการสรางนักวิจัยรุนใหม พรอมทั้งเปนการ
สงเสริมและยกระดับการวิจัยใหเปนที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการตอไป

แสดงความยินดีกับนักวิจัย
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผศ.ดร.อิ ร าวั ฒ น ชมระกา
ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยดีเดนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
“เรื่อง แนวทางการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ” ผศ.ดร.อิ ร าวั ฒ น ชมระกา และ
อาจารยศรีไพร สกุลพันธ ไดรับรางวัลผลงานวิจัยระดับ
ดีเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ “เรื่อง รูปแบบการบริหาร
จัดการเครือขายการตลาดวิสาหกิจชุมชน เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการแขงขันเชิงพาณิชยในเขตจังหวัดอุตรดิตถ” และ ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
ที่ไดรับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายผลงานวิจัย “เรื่องศักยภาพและการสงเสริมการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ” ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 การวิจัยทองถิ่นเพื่อแผนดินไทย :
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในทองถิ่น ระหวางวันที่ 14-17 ม.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต
ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ ประเภทวิจัยสถาบัน ในงาน “นเรศวร
วิจยั ครัง้ ที่ 7” วันที่ 29-30 ก.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก
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โครงการเสริมสรางสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุข
ของชุมชน โดยองคกรทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ
(ตำบลหัวดง ตำบลฝายหลวง และตำบลศรีพนมมาศ
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ)
ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท, ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
อ.วันธะนา สานุสิทธิ์, อ.ภาศิริ เขตปยรัตน
อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน, อ.อุษณีย มากประยูร

ชองทางการจัดจำหนายสินคาวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถผา นทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท, อ.กัลยรัตน คำพรม
อ.เพิ่มศักดิ์ พันธแตง, อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์
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กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพเชิงพาณิชย
กลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
อ.ดร.รดี ธนารักษ

การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑภายใตอตุ รดิตถแบรนด
เพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย
ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
อ.ศรีไพร สกุลพันธ
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การสรางตราสินคาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
เชิงพาณิชย กลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต, อ.ดร.ชัชชัย สุจริต

การจัดการความรูวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งแกทองถิ่นในการแกปญหา
ยาเสพติดและปญหาความยากจน
กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน, ผศ.จรูญ คำทิพย
ผศ.ศศิพร สุดใจ, อ.ชนิกานต อินตะแกว
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ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นวัตกรรมการพัฒนา: กรณีศึกษา
23 องคการบริหารสวนตำบลตนแบบ
อ.ดร.พนินท เครือไทย

การพัฒนาระบบการเกษตรพันธสัญญาการปลูกออยในพื้นที่แขวงหลวงน้ำทา
สาธารณรัฐประชาชนลาว
อ.ดร.พนินท เครือไทย, อ.อริยา เผาเครื่อง
Dr. Sthabandith Insisienmay
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บูรณาการวิชาการการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการบู ร ณาการวิ ช าการการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น วั น ที่
7 ม.ค. 54 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการถวายความรูแดพระสงฆ
โครงการถวายความรู แ ด พ ระสงฆ วั น ที่
19 ม.ค. 54 ณ หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

กาวทันเหตุการณกับ
มาตรฐานบัญชี
โครงการกาวทันเหตุการณกับ
มาตรฐานการบัญชี วันที่ 26
ม.ค. 54 ณ ห อ งประชุ ม สิ ริ
ราชภัฏ อาคารภูมริ าชภัฏ ชัน้ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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อบรมวิทยุชุมชนภาคเหนือ
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ร ว มกั บ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการ
“เสริมสรางความรูความเขาใจตอสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน” ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนลาง รุน ที่ 1 วันที่ 26-27 ก.พ. 54 และ
รุนที่ 2 วันที่ 2-3 เม.ย. 54 ณ โรงแรม
ทอปแลนด จังหวัดพิษณุโลก

อบรมสื่อขาวกีฬา
โครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร
จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนขาวและ
การถายภาพขาวกีฬา วันที่ 3-4 มี.ค. 54
ณ หองประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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โครงการเทคนิคการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพฯ

อบรมกลยุทธการตลาดในยุค 2011

ภาควิชาบริหารธุรกิจ และงานบริการวิชาการ คณะ
สำหรับศิษยเกาและศิษยปจจุบัน” วันที่ วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
6-7 พ.ค. 54 ณ หองประชุมบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเรื่องกลยุทธการตลาดในยุค 2011
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 17 มิ.ย. 54 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9
อุตรดิตถ
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เสวนาภาคประชาชน
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โครงการเสวนาภาคประชาชนรวมกับสถานประกอบ
การในหัวขอ “การจัดการความรูส กู ารพัฒนานักศึกษา”
วั น ที่ 26 พ.ค. 54 ณ ห อ งประชุ ม บริ ก ารวิ ช าการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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นิเทศศาสตรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
โครงการจัดตัง้ ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการ
“ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม แ ละผู ป กครอง”
ในวันเสารท่ี 18 มิ.ย. 54 ณ หองประชุมบริการ
วิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

ผลิตสื่อเพื่อชุมชน ครั้งที่ 6

หลักสูตรบัญชีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
หลักสูตรบัณชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
จั ด โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม วั น ที่
10 มิ.ย. 54 ณ หองเรียนอาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการผลิ ต สื่ อ
เพื่ อ ชุ ม ชนครั้ ง ที่ 6 วั น ที่ 22-24 ก.ค. 54
ณ หองประชุมบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ขับขี่ปลอดภัยสอบในอนุญาต
ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ
จัดโครงการอบรมขับขีป่ ลอดภัยสอบใบอนุญาต
วันที่ 27 ก.ค. 54 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

การตลาดออนไลนยุค 2011
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาด
ออนไลนยุค 2011” วันที่ 28 ก.ค. 54
ณ ห อ งปฏิ บั ติ ค อมพิ ว เตอร 1036
คณะวิทยาการจัดการ

วันวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ จั ด กิ จ กรรมงาน
วันวิชาการ “ราชภัฏอุตรดิตถ 75 ป
เทิดไทภูมิบดี 84 พระชันษา องค
ราชัน” ระหวางวันที่ 1-2 ส.ค. 54
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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เสวนาวิทยุชุมชน
โครงการจัดตัง้ ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการ
เสวนาในหั ว ข อ “แนวทางการบริ ห ารจั ด การ
วิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของ
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ” วันที่ 4 ส.ค. 54 เวลา
08.30-12.00 น. ณ หองประชุมบริการวิชาการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ

อบรมออกแบบกราฟก
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “กราฟ ก เพื่ อ
การออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ”
วั น ที่ 5-6 ส.ค. 54 ณ ห อ ง C201 อาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บัญชีอบรมเตรียม
ความพรอมให
นักศึกษากอนจบ
ภาควิ ช าบั ญ ชี ก ารเงิ น และเศรษฐศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม “พัฒนา
ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาก อ นสำเร็ จ การศึ ก ษา”
ดานคณิตศาสตรเพื่อเตรียมพรอมสอบในภาค
ความรูค วามสามารถทัว่ ไป (ภาค ก) แกนกั ศึกษา
และผูสนใจทั่วไป วันที่ 21 ส.ค. 54 ณ หอง
ประชุ ม สิ ริ ร าชภั ฏ ชั้ น 9 อาคารภู มิ ร าชภั ฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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บวงสรวงพระพิฆเนศ
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการบวงสรวงพระพิฆเนศ วันที่
6 ก.พ. 54 ณ บริเวณลานน้ำพุ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

รดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จั ด โครงการสื บ สานประเพณี ส งกรานต
รดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ วันที่ 29 เม.ย. 54
ณ ลานหนาหองสมุด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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พิธี ไหวครู
ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการ
จัดการ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย
รอยดวงใจถวายครู วันที่ 29 มิ.ย. 54
ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

สานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง
ภาควิ ช าบั ญ ชี ก ารเงิ น และเศรษฐศาสตร
จัดโครงการสานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง
ป 2554 วันที่ 6 ก.ค. 54 ณ ศาลาพุทธอุตร
มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ทำบุญคณะ
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทำบุญ
คณะและถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่
13 ก.ค. 54 ณ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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มุฑิตาคารวะแดครูผูเกษียณ
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
มุฑิตาคาราวะแดครูผูเกษียณ วันที่
25 ก.ค. 54 ณ ลานชั้น 1 อาคาร
ภู มิ ร าชภั ฏ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ

วจ. กีฬา
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ วจ.กีฬาไทย วันที่ 20 ส.ค. 54
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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อิ่มมกกกรุรุรนอุนไอรัก
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จั ด โครงการ “FMS อิ่ ม กรุ น อุ น ไอรั ก ”
วันที่ 8 ก.พ. 54 ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ
จังหวัดอุตรดิตถ

MBA สัมพันธ 54
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโครงการ “MBA สัมพันธ”
ป 2554 วันที่ 26 ก.พ. 54 ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ
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โครงการคายอาสาพัฒนาสรางฝนเพื่อนอง
ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร จัดโครงการ
คายอาสาพัฒนา “สานฝนเพื่อนองดำเนินโครงการ
ตามพระราชดำริ” ณ โรงเรียนบานหวยยาง อำเภอ
บานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ 10-11 มี.ค. 54

โครงการสานสัมพันธ
Walk Rally 2011
ฝายกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ จัดโครงการ
สานสัมพันธนองพี่ “Walk
Rally Freshy 2011”
วันอาทิตย ที่ 12 มิ.ย. 54
ณ โรงยิ ม เนเซี ย ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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โครงการคืนรักใหทองถิ่น
คืนแผนดินนิเทศศาสตร
โครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร จั ด
โครงการ คื น รั ก ให ท อ งถิ่ น คื น แผ น ดิ น
นิ เ ทศศาสตร ครั้ ง ที่ 4 ภายใต กิ จ กรรม
คายอาสา “สานฝนชุมชน รวมพลพิราบปา
สู ช ายคาท อ งทุ ง ” วั น ที่ 8-10 ก.ค. 54
ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ

ดาว-เดือน-ดาวเทียม
ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ
จัดโครงการประกวดมิสดาวเดือนและมิสดาวเทียม
2011 วันที่ 13 ก.ค. 54 ณ ลานชั้น 1 อาคาร
ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

สานสัมพันธ BA Together
ภาควิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ “BA Together
ปที่ 2” วันที่ 9 ส.ค. 54 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

69

2011

Annual Report

FMS Football CUP ตานยาเสพติด
โครงการ FMS FOOTBALL CUP ตานภัย
ยาเสพติด วันที่ 9 ส.ค. 54 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

Pretty Boy & Girl
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัด
โครงการประกวด Pretty Boy & Girl Personality
วันที่ 24 ส.ค. 54 ณ ลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

MBA ปลูกปา
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หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
จั ด โครงการ MBA ปลู ก ป า ลดภาวะ
โลกรอน วันที่ 27 ส.ค. 54 ณ ทุงกะโล
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
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ปน EM Ball
คณะวิ ท ยาการจั ด การ ร ว มกั บ สำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุตรดิตถ จัดโครงการ “EM เพื่อประชาชน
84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย”
วันที่ 21 พ.ย. 54 ณ บริเวณลานดานขางคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ปลูกตนไมเพื่อพอ
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
จัดโครงการปลูกปาเพื่อพอ วันที่ 16 ธ.ค. 54
ณ ทุงกะโล อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

71

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾

Annual Report 2011

คณะ วจ. รับการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภายใน ประจำปงบประมาณ 2553 วันที่ 13 ม.ค. 54
ณ ห อ งประชุ ม บริ ก ารวิ ช าการ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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คณะวิทยาการจัดการ
รับการตรวจประเมินภายใน
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ประจำป ก ารศึ ก ษา 2553
วั น ที่ 4 ก.ค. 54 ณ ห อ งประชุม
บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2553
คณะวิทยาการจัดการ
องคประกอบที่

จำนวนตัวบงชี้
ผลการ
ปจจัย กระบวน ผล
รวม ประเมิน
นำเขา การ ผลิต

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3.39
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5.00
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไลการประกันคุณภาพ รวม
3.80
ดี
ผลการประเมิน

5.00

-

5.00
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.89
ดีมาก

5.00
5.00
ดีมาก

5.00 ดีมาก
4.40
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.35
4.70

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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รับการประเมินภายนอก (สมศ.)
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา
(สมศ.) รอบ 3 วันที่ 14 ก.ย. 54 ณ หองประชุม
บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

• ¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินตัวบงชี้ตามพันธกิจ 9 ตัวบงชี้
มีคะแนนเฉลี่ย 3.97 คะแนน อยูในระดับดี และผลการประเมินทั้ง 16 ตัวบงชี้
มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนน อยูในระดับดี
เกณฑการพิจารณา
ผลการประเมิน
ผลประเมินระดับคณะไดคะแนนเฉลี่ยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
ตัวบงชี้ตามพันธกิจหลัก 9 ตัวบงชี้ ≥ 3.51
3.97
ตัวบงชี้ทั้ง 16 ตัวบงชี้ ≥ 3.51
4.12
สรุป คณะวิทยาการจัดการ ไดรับการรับรอง  ไมรับรอง
* ไมประเมิน 4 ตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 12 ตัวบงชี้ที่ 17)

ขอเสนอแนะภาพรวม
1. ควรมีมาตรการสนับสนุนใหคณาจารยเขียนบทความทางวิชาการ
หนังสือ หรือตำรา เพื่อนำไปตีพิมพ และขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการใหมี
จำนวนมากขึ้น
2. ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจ หรือประเมินผูใชบัณฑิตเพื่อให
สามารถวัดผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนรูปธรรม
โดยใหเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมิน
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ขอเสนอแนะดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
1. ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา) ที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพมีจำนวนนอย ผูบริหารควรมีมาตรการสนับสนุนใหคณาจารยเขียน
บทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตำรา เพื่อนำไปตีพิมพ และขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการใหมีจำนวนมากขึ้น
2. บทความวิชาการควรขยายการตีพิมพในวารสารหนวยงานอื่นๆ เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ
ขอเสนอแนะดานบริการวิชาการแกสังคม
1. เนือ่ งจากคณะมีความหลากหลายของหลักสูตร ควรทีจ่ ะความรวมมือ
งานบริการวิชาการระหวางหลักสูตร และดำเนินการตอเนื่องเพื่อเสริมสราง
ความเข็มแข็งชองชุมชน
ขอเสนอแนะดานบริหารและการพัฒนาสถาบัน
1. ผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา) ที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพมีจำนวนนอย ผูบริหารควรมีมาตรการสนับสนุนใหคณาจารยเขียน
บทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตำรา เพื่อนำไปตีพิมพ และขอกำหนด
ตำแหนงทางวิชาการใหมีจำนวนมากขึ้น
2. จำนวนอาจารยทดี่ ำรงตำแหนงทางวิชาการมีนอ ย ผูบ ริหารควรกำหนด
ใหคณาจารยสรางผลงานวิ ช าการเพื่ อ ขอกำหนดตำแหน ง ทางวิ ช าการให มี
จำนวนมากขึ้น

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¡ÅØ‹ÁμÑÇº‹§ªÕ้ÍÑμÅÑ¡É³
แบบประเมินความพึงพอใจ หรือประเมินผูใชบัณฑิตเพื่อใหสามารถ
วัดผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงใหเปน
รูปธรรม โดยใหเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมิน
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บัญชีและเศรษฐศาสตร
รับการตรวจประกันคุณภาพ
ภาควิ ช าบั ญ ชี ก ารเงิ น และ
เศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ
จั ด การ รั บ การตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
ประจำป 2553 วันที่ 25 พ.ค. 54
ณ หองประชุมศิษยเกา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2553
ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
องคประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

ประเมินตนเอง
4.50
4.60
5.00
3.75
4.00
5.00
5.00
4.38

คณะกรรมการ
ประเมิน
4.50
4.22
4.00
3.07
2.50
5.00
5.00
3.84

ÊÃØ»
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา บัญชีการเงิน
และเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูใน
ระดับดี
หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.51 หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก
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¨Ø´á¢็§
1. อาจารยในภาควิชามีงานวิจัยที่สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่น
2. อาจารยมีศักยภาพในการทำวิจัยและไปตีพิมพในระดับนานาชาติ
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
1. การจั ด กิ จ กรรมให ศิ ษ ย เ ก า อาจใช ช ว งเวลาที่ ศิ ษ ย เ ก า มาซ อ มรั บ
ปริญญา จะทำใหสามารถจัดกิจกรรมแลวมีศิษยเกามารวมไดมาก
2. ควรสงเสริมใหอาจารยนำผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรหรือนำเสนอ
ในงานประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ควรสงเสริมใหอาจารยเขียนบทความวิชาการตีพิมพเผยแพร รวมถึง
การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ
4. ควรบูรณาการงานวิจยั และการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน
โดยการระบุกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หรืองานวิจัยไวในแนวการสอน
5. กิจกรรมของภาควิชาสวนใหญจะเปนของหลักสูตรสาขาวิชาบัญชี
ควรมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหลักสูตรสาขาวิชาบัญชีและเศรษฐศาสตร
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บริหารฯ รับการตรวจประกันคุณภาพ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(SAR) ประจำป 2553 วั น ที่ 1 มิ . ย. 54
ณ หองประชุมบริการวิชาการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2553
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
องคประกอบ

ประเมินตนเอง

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

5.00
4.46
5.00
2.54
5.00
5.00
5.00
4.22

คณะกรรมการ
ประเมิน
5.00
4.71
5.00
3.17
5.00
5.00
5.00
4.45

ÊÃØ»
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูในระดับดี
หมายเหตุ
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

82

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.51
4.51 – 5.00

หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุง
หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช
หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก
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¨Ø´á¢็§
1. อาจารยในภาควิชามีงานวิจัยที่สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่น
2. มีการนำแนวการสอนเผยแพรลงใน Website ที่ชัดเจน มีรายละเอียด
เชน มคอ. สมอ.07 ที่อยูใน Website ชัดเจน รวมถึงกลยุทธ และนโยบาย
3. มีการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ เพือ่ นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งตอไป
4. มีงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นและจากสภาพปญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม ไดแก โครงการ
พัฒนาโจทยวิจัย หนวยจัดการงานวิจัย และโครงการสำรวจการประเมินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อทำวิจัยตอบสนองความตองการของ
ทองถิน่ และแกปญ
 หาของชุมชน ทัง้ ยังเปนการบูรณการงานวิจยั และการบริการ
วิชาการ จากการประเมินโครงการอปท. มีเครือขายเชือ่ มโยงการบริการวิชาการ
ในโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ของคณะวิทยาการจัดการ
5. มี ก ารบู ร ณาการการบริ ก ารวิ ช าการเข า กั บ การเรี ย นการสอนและ
การวิจัยอยางเปนรูปธรรม
6. นำรู ป แบบการจั ด การความรู เข า มาใช ใ นการจั ด โครงการบริ ก าร
วิชาการทำใหไดขอมูลเชิงลึก และครอบคลุม ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดโครงการในครั้งตอไป
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
1. ควรระบุการมีสวนรวมของวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ในแนวการสอน
2. ควรมีการจัดทำสรุปผลประโยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
จากการบริการวิชาการที่ชัดเจน
3. การจั ด กิ จ กรรมให ศิ ษ ย เ ก า อาจใช ช ว งเวลาที่ ศิ ษ ย เ ก า มาซ อ มรั บ
ปริญญา จะทำใหสามารถจัดกิจกรรมแลวมีศิษยเกามารวมไดมาก
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นิเทศศาสตร
รับการตรวจประกันคุณภาพ
โครงการจั ด ตั้ ง ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำป
2553 วันที่ 2 มิ.ย. 54 ณ หองประชุม
งานวิจยั คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2553
โครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
องคประกอบ

ประเมินตนเอง

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

4.46
4.42
5.00
4.64
5.00
5.00
5.00
4.66

คณะกรรมการ
ประเมิน
5.00
4.42
5.00
3.08
5.00
5.00
5.00
4.34

ÊÃØ»
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโครงการจัดตั้งภาควิชา
นิ เ ทศศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ผ ลการดำเนิ น งานคุ ณ ภาพอยู ใ น
ระดับดี
หมายเหตุ
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.51
4.51 – 5.00

หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุง
หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช
หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก

85

2011

Annual Report

¨Ø´á¢็§
1. อาจารยในภาควิชามีงานวิจัยที่สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่น
2. มีการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ เพือ่ นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งตอไป
3. มีโครงการที่สามารถบูรณาการการทำงานใหสามารถตอบไดหลาย
ตัวบงชี้ และเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
1. การจั ด กิ จ กรรมให ศิ ษ ย เ ก า อาจใช ช ว งเวลาที่ ศิ ษ ย เ ก า มาซ อ มรั บ
ปริญญา จะทำใหสามารถจัดกิจกรรมแลวมีศิษยเกามารวมไดมาก
2. ควรสงเสริมใหอาจารยนำผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรหรือนำเสนอ
ในงานประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ควรสงเสริมใหอาจารยเขียนบทความวิชาการตีพิมพเผยแพร รวมถึง
การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหนงทางวิชาการ
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ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
คณะวิทยาการจัดการ นำบุคลากร
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต
ระหวางวันที่ 15-19 ก.ค. 54

อบรม Policy Leadership

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เขารวมการ
อบรม Policy Leadership ณ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ระหวางวันที่
22-26 ส.ค. 54
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ประชุมวิชาการ
ผศ.มาณี ชูเอียด คณบดีคณะวิทยาการจัดการพรอมดวย
อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์ และอ.อมรรัตน ศรีวิโรจน
เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำป 2554
ในหัวขอ “คุณภาพอุดมศึกษาไทยสูสากล” ระหวาง
วันที่ 8-9 ก.ย. 54 ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

อบรมถายภาพ
อาจารยจักภพ พานิช อาจารยประจำโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ เขารวมอบรมหลักสูตรการถายภาพ ณ สถาบันการถายภาพเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสอนและนำความรูที่ไดมาพัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
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คณะผูจัดทำ
รายงานประจำป 2554 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ
ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด
อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
อาจารยอุษณีย มากประยูร
อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร
อาจารยจักภพ พานิช
อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร
นายณรงค พรมงาม
เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ
¢Í¢Íº¤Ø³
หลักสูตร ภาควิชา และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการ
จัดทำรายงานประจำปฉบับนี้
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