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สาสนคณบดีสาสนคณบด ี 
ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด 

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการที่วา “เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา  
มุงพัฒนาอยางตอเน่ือง” ในปงบประมาณ 2555 ดิฉันในฐานะผูนำทีมงานคณะวิทยาการ
จัดการของเราไดใหนโยบายวา “การสรางเสริม พัฒนาทักษะการเรียนรูแกนักศึกษา ใหยึดถือ
ปรัชญาของคณะฯ เปนหลัก”  

นอกจากพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การปลูกฝงทักษะดานการจัดการให 
นักศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคต ดวยกระบวนการเรียนรูมุงสูการปฏิบัติ 
ดังน้ัน กิจกรรม โครงการตางๆ ท่ีภาควิชา หนวยงานภายในคณะฯ จัดใหมีข้ึนลวนเกิดประโยชน 

ตอนกัศกึษาในระยะยาว กอปรกับการเปนประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 
จะสงผลกระทบตอบัณฑิตของคณะฯ เปนอยางมาก กิจกรรม โครงการตางๆ ที่จัดใหนักศึกษา
จะเปนบทพิสูจนวานักศึกษาไดฝกทักษะการคิด การวางแผน การมีสวนรวม และการแกปญหา
อยางเปนระบบภายใตการควบคุมดูแลจากอาจารยประจำภาควิชาเปนอยางดี 

การดำเนินงานภายใตความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝายในคณะฯ ของเรา  
เปนความสำเร็จอันใหญหลวงท่ีพวกเรารวมกันรังสรรคผลงานดีๆ ที่มีประโยชน พวกเราทุกคน
เปนทรัพยากรท่ีมคีณุคาสำหรับคณะวิทยาการจัดการของเราเสมอ ดฉินัขอเปนกำลงัใจใหพวกเรา
ทกุคน จงสรางสรรคสิง่ดีๆ ใหกบันกัศกึษาของเราตลอดไป ดฉินัขอยกยอง ชมเชยในความต้ังใจ
อันดีและขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง 

 
      

 
ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 



ฝายวิชาการมุงม่ันการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะ โดยมีความมุงมั่น
วาจะ “สรางความเขมแข็งทางวิชาการ เพื่อเปนที่พึ่งของชุมชน” เหลาคณาจารยในทุกๆ  
ภาควิชา ไดรังสรรคผลงานตางๆ ตามพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ ดังท่ีทานจะไดเห็นตามรายงานประจำปงบประมาณ 2555 นอกจากน้ี 
การทำงานดังกลาว ยังไดพยายามพัฒนางานตามพันธกิจตางๆ ใหไดมาตรฐานประกันคุณภาพ 
ในทุกมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการทำงานดังกลาวยังมุงเนน 
การพัฒนาท่ีมีอยางตอเนื่องเพ่ือใหคณะวิทยาการจัดการไดมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาจาก สมศ. ในรอบตอไป ฝายวิชาการขอขอบคุณทานผูบริหาร คณาจารย รวมท้ัง
บุคลากรฝายสนับสนุนทุกทานท่ีไดรวมมือรวมใจกันทำงานเพื่อใหเกิดผลงานของฝายใหเปน 
ที่ยอมรับตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกมาตรฐานเพ่ือใหพวกเราสามารถ 
เปนที่พึ่งของชุมชนไดอยางแทจริง 

 
 

 
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน 
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อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง อาจารย ดร.พรรณนภา เช้ือบาง 

สาสนรองคณบดี สาสนรองคณบดี 
ฝายบริหาร ฝายบริหาร 

การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการเวียนมาบรรจบครบรอบป 
อีกคร้ังหนึ่ง ในป พ.ศ.2555 และกาวเขาสูป พ.ศ.2556 ฝายบริหารในฐานะฝายสนับสนุน 
การดำเนินงานตางๆ ของคณะวิทยาการจัดการไมวาจะเปนพันธกิจดานการสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไดรับการสนับสนุน ความรวมมือ 
จากบคุลากรทกุคนในคณะเปนอยางดี จากผลงานเชิงประจกัษทีป่รากฏอยูในรายงานประจำปนี ้ 

ในอนาคตอันใกล คณะวิทยาการจัดการกำลังเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียนที่กำลังจะมาถึงในป พ.ศ.2558 บุคลากรสายวิชาการของคณะกำลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอกเปนจำนวนมากทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งอยูในระหวางการทำผลงาน 
ทางวิชาการ ตลอดจนอยูระหวางการส่ังสมองคความรูดานตางๆ เพือ่เตรียมพรอมสำหรับ สมศ. 
รอบที่ 4 ภายหลังจากที่เราไดผานการประเมินรอบที่ 3 มาดวยคะแนนที่นาภาคภูมิใจ และ 
การเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญก็กำลังจะมาถึงภายในป พ.ศ.2556 คือ คณะของเราจะไดยายบาน
ใหมไปอยูพื้นที่บึงกะโล อันเนื่องจากอาคารเรียนดำเนินการกอสรางแลวเสร็จในกลางปนี้  

รวมถึงอาคารเรียนหลังใหมอีกหลังก็จะดำเนินการกอสรางภายในปนี้ดวยเชนกัน 
ในทายที่สุดจึงหวังวาหากบุคลากรภายในคณะของเราไดรวมแรงรวมใจ มีความรัก และ

สามัคคีกันอยางที่เปนมาในอดีต “การจะเปนผูนำดานการจัดการ” ยอมจะอยูไมไกลเกินเอื้อม 
 

 
 

 

อาจารย ดร.พรรณนภา เช้ือบาง 
รองคณบดีฝายบริหาร 



อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช 

สาสนรองคณบดี สาสนรองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา 

จากการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการในรอบป 2555 ที่ผานมาฝายกิจการ 
นักศึกษายังคงมุงมั่นในพันธกิจ สงเสริมใหนักศึกษามีความพรอมทางสติปญญาและจิตใจ  
โดยใชการทำกิจกรรมของนักศึกษาเปนเคร่ืองมือสงเสริมประสบการณ การคิดอยางสรางสรรค 
การทำงานรวมกัน โดยมุงเนนคุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ฝายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย ตลอดจนบุคลากรฝายสนับสนุน
ที่ไดใหความรวมมือในการทำงานจนสำเร็จลุลวงและเปนท่ียอมรับตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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สวนที่ 

Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 



คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ.2527 ซึ่งขณะน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีสภาพเปน

วิทยาลัยครู บุคลากรที่มาบุกเบิกกอต้ังเปนบุคลากรที่ยายมาจากคณะตางๆ ของ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ โดยใชอาคาร 10 ชั้น 3 เปนสำนักงานเลขานุการคณะวิชา 
และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย 6 ทานไดรับแตงตั้งใหรักษาการผูบริหาร 
คณะวิชา และเปนอาจารยประจำคณะวิชาดังนี้ 

อาจารยพงศศักดิ์ อินทรขาว  

รักษาการหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ  
และหัวหนาภาควิชาการตลาด 
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ   
รักษาการรองหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการคณะวิชา  

และรักษาการหัวหนาภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

ประวัติ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 
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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 หลังจากน้ันจึงมีการเลือกต้ัง 
ผูบริหารดังน้ี 

พ.ศ.2530-2534 
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ เปนหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2534-2537  

อาจารยพลอย เจริญสุข เปนหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2538  
วิทยาลัยครูไดเปล่ียนสถานภาพเปนสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปล่ียนช่ือเปน 
“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  
ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา  
พ.ศ.2548-2552 
ผศ.สุนทร สุขไทย ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน  
ผศ.มาณี ชูเอียด ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เปดโอกาสใหคณะ

สามารถปรับปรุงการบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 
พ.ศ.2540 คณะวิทยาการจัดการไดจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คณะ
วิทยาการจัดการบนเสนทางมืออาชีพ” ณ สรการฤทธิรณรีสอรท อำเภอ 
แมสอด จังหวัดตาก ผลจากการสัมมนาทำใหผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่
ของคณะวิทยาการจัดการ ตกลงพรอมใจยกเลิกภาควิชาตางๆ และใชวิธีการ

บริหารจัดการแบบโปรแกรมวิชาเปนตนมา โดยยึดหลักการบริหารจัดการคณะ

เพื่อ “คุณภาพองครวม” (TQM : Total Quality Management) 
จากน้ันในเดือนตุลาคม พ.ศ.2541 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ

อุตรดิตถ ไดเขาสูโครงการจัดระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO 9002 : 1994 

โดยมีคุณณุวัฒน จันทรถาวร Auditor จากบริษัท Kualitas Services Ltd. เปน

บริษัทท่ีปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ภายใต

การสนับสนุนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เขามา
แนะนำการจัดทำเอกสารคุณภาพและทบทวนความเขาใจ ISO 9002 : 1994 
ตามขอกำหนด พรอมท้ังวางแผนการดำเนินงานในการใชระบบและการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994  

จากองคกรสากล BVQI เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544  

10

Annual Report 2012 2012 



พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สำหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก กำหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมารับผิดชอบดูแล ไดแก สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุก 5 ป และเม่ือวันที่  

11-13 ธันวาคม 2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับการตรวจประเมินภายนอก
เปนคร้ังแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ AAA 

FMS FMS Faculty of Management Science  Faculty of Management Science  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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ในเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพของคณะใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการ
ศกึษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) หลักเกณฑการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานการรับรองผลการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และมาตรฐานสากล 
ISO 9001 : 2000 ทั้งทางดานพันธกิจของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ
ระบบการบริหารงานคุณภาพไว ตลอดจนมีการปรบัปรงุประสิทธผิลอยางตอเนือ่ง 

ป พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.2547 ซึ่งไดนำประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป มีผลทำให
สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศไดกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชาวราชภัฏ 
รวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีสำนักงานคณบดีอยูบริเวณชั้น 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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เปนหัวลูกศร 4 สี ที่แสดงถึงศาสตรสาขาหลักของคณะวิทยาการจัดการ  
4 หลักสูตร โดยหัวลูกศรตางมุงตรงไปท่ีตัวอักษรยอของคณะ (FMS) ภายใน 

มีสัญลักษณ URL ที่แสดงเว็บไซตของคณะเพ่ือการเขาถึงขอมูลไดงายจาก 

ทั่วทุกมุมโลก ลอมรอบดวยชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ มีความหมายวาคณะของเราจะกาวไปขางหนาอยางมั่นคงและ
ตอเน่ืองทุกทิศทาง โดยทุกๆ หลักสูตรมีการดำเนินงานท่ีสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะตลอดจนมหาวิทยาลัย ซ่ึงหัวลูกศร 4 สี มีความหมาย

ดังนี้ 
1. สีชมพู  หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
2. สีฟาเทา หมายถึง หลักสูตรบัญชี 
3. สีน้ำเงิน หมายถึง หลักสูตรนิเทศศาสตร 
4. สีเขียวปกแมลงทับ หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตร 

สัญลักษณประจำคณะ 

FMS FMS Faculty of Management Science  Faculty of Management Science  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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ÊÔè§ÈÑ¡ ỐìÊÔ· Ô̧ì»ÃÐ¨Ó¤³Ð ÊÔè§ÈÑ¡ ỐìÊÔ· Ô̧ì»ÃÐ¨Ó¤³Ð 
¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã 

พระพิฆเนศ มหาเทพแหงศาสตรและศิลปที่คนไทยนับถือวาเปนเทพเจา
แหงความรู เปนผูมีปญญาเปนเลิศ ปราดเปร่ืองในศิลปวิทยาทุกแขนง เปนสัญลักษณ
แหงความรูและปญญาที่ยิ่งใหญ 

ความหมายทางสัญลักษณ  
รูปกายท่ีอวนพี หมายถึง ความอุดมสมบูรณ  
เศียรที่เปนชาง หมายถึง ผูมีปญญามาก  

ตาท่ีเล็ก หมายถึง ความสามารถในการมอง แยกแยะส่ิงถกูผิด  

หูและจมูกที่ใหญ หมายถึง การมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ  
พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร เปนปางดานอัจฉริยภาพท่ีสงผลให 

ผูบชูาทุกทานมีสตปิญญาเฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จ มัง่คัง่รำ่รวยตลอดกาล 

นอกจากนี้ พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร ยังเหมาะสำหรับผูที่ทำงาน 

ดานหนังสือ ตำรา วิชาการ และสถานศึกษาเปนอยางมาก 
เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ จึงไดทำพิธีจัดตั้งและบวงสรวง “พระพิฆเนศสามเศียรปาง
ประทานพร” เพือ่เปนสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจำคณะ เปนท่ียดึเหนีย่วและศนูยรวมจติใจ
ของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

 

¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã ¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã 
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»ÃÑªÞÒ 

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 

ภายในป 2555 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนำดานการจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

 

¾Ñ¹¸¡Ô¨  

1. จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบสังคม 
สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน 
ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

2. สรางผลผลิตดานการวิจัยและพัฒนาใหเกิดองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ 

3. บริการวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน สังคม โดยเนนการมีสวนรวม 

4. ทำนุบำรุง สืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

ในทองถ่ิน ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
5. เปนผูนำดานการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 

 

¹âÂºÒÂ¤Ø³ÀÒ¾ 

ความรูเชี่ยวชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ 

 

โครงสรางการบริหาร 
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คณะกรรมการประจำคณะ 

ผูชวยคณบดี 

คณะกรรมการภาควิชา 

อาจารยประจำคณะและบุคลากรสายสนับสนุน 

คณบดี 

โครงสรางการบริหาร โครงสรางการบริหาร 

รองคณบดี 

สำนักงานคณบดี 
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á¼¹¡ÅÂØ·¸� 

1. »ÃÑªÞÒ (Philosophy) 

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

2. ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� (Vision)  

ภายในป 2555 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนำดานการจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ  

 

3. ¾Ñ¹¸¡Ô¨ (Missions) 

3.1 จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบ
สังคม สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 

3.2 สรางผลผลิตดานการวิจัยและพัฒนาใหเกิดองคความรูเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน 

สังคม และประเทศชาติ 
3.3 บริการวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน สังคม โดยเนนการมีสวนรวม 
3.4 ทำนุบำรุง สืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในทองถ่ิน ตลอดจนโครงการตามแนวทางระราชดำริ 

3.5 เปนผูนำดานการบริหารจัดการท่ีด ีมรีะบบ โปรงใส และตรวจสอบได 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
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URU 

4. Ø̈´ËÁÒÂ (Goal) 

เปนคณะที่ไดรับการยอมรับดานการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

5. à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� (Targets) 

5.1 เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน บัณฑิตมีทักษะ 
ทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต 

5.2 เพื่อใหไดงานวิจัยที่สรางองคความรูสูการแกปญหา 
5.3 เพื่อใหไดเครือขายทางวิชาการจากชุมชนทองถิ่น 
5.4 เพื่อใหเกิดคานิยมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 
5.5 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

 

6. ¡ÅÂØ·¸ � (Strategy) 

การพฒันาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ดำเนนิการ

ตามกลยุทธหลักของคณะวิทยาการจัดการ สอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของ

มหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. กลยุทธ 4 สอดคลอง (Conformity) 
 วัตถุประสงค เพื่อสรางความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ

รัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถิ่น และ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะวิทยาการ
จัดการ จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 4 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
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 กลวธิทีี ่1 ปรับปรุงแผนกลยุทธของคณะใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร 
การพัฒนาอุดมศึกษา ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ตามความตองการของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมกับศักยภาพของคณะวิทยาการ
จัดการ 

 กลวิธีที่ 2 จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการรองรับแผนกลยุทธของ
คณะท่ีไดปรับปรุงแลว ใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ปรับปรุงแผนงานเดิม
ที่ยังไมบรรลุวัตถุประสงคและไมสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 กลวิธีที่ 3 จัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จัดการ
ความรู (Knowledge Management) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  
(Competency Growth) เพื่อนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) 

 กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการควบคุมภายใน การจัดการทางดานพัสดุ 
การเงิน และงบประมาณใหผาน 7 มาตรฐาน (7 Hurdles) ของสำนักงบประมาณ 

เพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง และมีการ
จัดการความเส่ียง (Risk Management) ในทุกกิจกรรม 

 

2. กลยุทธความเปนเลิศ (Excellence) 
 วัตถุประสงค เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพอาจารย 

หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต) 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะเสริม (การใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ทักษะชีวิตดานคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย กีฬา และการบริหารจัดการ 
จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 7 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 

 กลวิธีที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในคณะ  
ใหไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกแผนงานตามพันธกิจ  
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 กลวิธีที่ 6 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตของคณะ และพัฒนาการจัดการ
ศึกษาสูความเปนสากลรวมกับทองถ่ินโดยคำนึงถึงปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการ  
(Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

 กลวิธีที่ 7 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของคณะไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานการศึกษา การวิจัย รวมถึงการจัดทำผลงานทางวิชาการ 

 กลวิธีที่ 8 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย พัฒนาหลักสูตรใหมใหมี
ความเปนสากล โดยมุงเนนการมีสวนรวม 

 กลวธิทีี ่9 สงเสรมิ สนบัสนนุใหนกัศกึษา บคุลากรของคณะ มคีวามรู 
ทักษะ ความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลวิธีที่ 10 สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูแบบมีสวนรวม  
(Active Learning) กับชุมชน ทองถ่ิน โดยใชกิจกรรมเปนฐานเพื่อพัฒนา 
ดานรางกาย อารมณ สังคม และปญญา 

 กลวิธีที่ 11 พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงคนควาขอมูล ขาวสาร  
เพื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 
3. กลยุทธความเสมอภาค (Equality) 
 วัตถุประสงค เพื่อสรางความเสมอภาคในกลุมนักศึกษา บุคลากร 

ทุกระดับ ใหสามารถเขาถึงส่ือการเรียนรูไดทุกโอกาส ขยายพ้ืนท่ีบริการสูวิทยาเขต 
ชวยเหลือดานทุนการศึกษา มีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ
ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีรวมกับ
ชุมชน ทองถิ่น จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 6 กลวิธีในการพัฒนาคณะ 

ดังนี้ 

 กลวิธีที่ 12 ปรับปรุงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิและการดำเนินงาน
ของบุคลากรทุกระดับใหไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมและเสมอภาค เหมาะสม
กับภาระงาน ประสบการณ ความสามารถ เพื่อผลงานที่มีคุณคา  UUUUUUUU 21
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 กลวิธีที่ 13 ปรับปรุงนโยบายการประเมินบุคลากรใหมีความเปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได 

 กลวธิทีี ่14 จัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองโครงการตามแนวทางพระราช
ดำริ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการ 
มีสวนรวมกับชุมชน ทองถ่ิน 

 กลวิธีที่ 15 ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน ทองถ่ินในดานการวิจัย 
การฝกอบรมสัมมนา และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 

 กลวิธีที่ 16 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตร
และรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามความสมัครใจ (Free Enrollment) 

 กลวิธีที่ 17 ใหบริการการศึกษาอยางเสมอภาคตามความตองการของ
ทองถิ่นโดยคำนึงถึงความพรอม โอกาส และคุณภาพการใหบริการ 

 
4. กลยุทธการสรางเครือขาย (Network) 
 วัตถุประสงค เพื่อสรางเครือขายสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ

ในดานวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษา บุคลากรทุกระดับ  
โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด  

4 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 

 กลวิธีที่ 18 สรางหลกัสตูรในระดับปริญญาตรใีหมโีครงการสหกิจศึกษา 
 กลวิธีที่ 19 สรางพันธมิตรทางวิชาการ วิชาชีพทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ 
 กลวิธีที่ 20 สรางความเขมแข็งผานเครือขายชมรมศิษยเกาและศิษย

ปจจุบัน 

 กลวิธีที่ 21 สรางเครือขายภาคประชาชนในการบริหารจัดการและ 
การกำกับดูแล 
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5. กลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability) 
 วัตถุประสงค เพื่อสรางความยั่งยืนในการบริหารจัดการตามกลยุทธ  

4 สอดคลอง กลยุทธความเปนเลิศ กลยุทธความเสมอภาค และกลยุทธการสราง
เครือขาย จากกลยุทธดังกลาวสามารถกำหนด 4 กลวิธีในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 

 กลวิธีที่ 22 ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในคณะ
อยางสอดคลองตอเนื่อง 

 กลวิธีที่ 23 พัฒนาความเปนเลิศทางทักษะวิชาการ วิชาชีพ และชีวิต
ใหสอดรับการเปล่ียนแปลง 

 กลวิธีที่ 24 สนับสนุนนักศึกษา บุคลากร ประชาชนใหไดรับโอกาส
อยางเสมอภาคและทั่วถึง 

 กลวิธีที่ 25 เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการเครือขาย 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹·Ñ่Çä» 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดทำแผนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
ตามภารกิจตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมขององคการนักศึกษา เพื่อใหเกิด
ประสทิธิภาพ ทัง้บรรยากาศการเรยีนรู และสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการเรยีนการสอน 
โดยจัดหาวัสดุอุปกรณและงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 

¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 

คณะวิทยาการจัดการสงเสริมสนับสนุนใหสายผูสอนและอาจารยไดศึกษา

ตอการเขารวมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน รวมทั้งไดนำบุคลากรสาย
สนับสนุนไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันศึกษาท้ังภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณทำงานของแตละบุคคล เพ่ือนำมาพัฒนา ปรับปรุง 

แกไขในดานการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งไดศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียนการสอน รูปแบบของหองเรียน และ 

หองปฏิบัติการตางๆ 
 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 

จัดใหมีแผนการผลิตบัณฑิตท้ังระบบและกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตร 
และมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ พรอมทั้งใหมีกิจกรรม 

ที่สนับสนุนเพ่ือชุมชน สังคม และทองถ่ิน 
 

ประจำป 2555 
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§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔ Ñ̈Â 

คณะวิทยาการจัดการไดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน
วิจัยใหกับอาจารย คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะวิทยาการ
จัดการใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการดำเนินการวิจัยอยางถูกตอง  

 

§Ò¹´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 

สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและสนับสนุน
การดำเนินงานของจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดำเนินการ
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรสำคัญๆ ของรัฐบาล งานบริการของสวนราชการ
บริหารสวนภูมิภาค 

 

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃáËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒâ´ÂãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ 

• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
• หองปฏิบัติการวิทยุ/โทรทัศน 
• หองปฏิบัติการตัดตอ 

• หองปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี 

• หองปฏิบัติการประชุมบริการวิชาการ 
• หองประชุมศิษยเกา 
• หองประชุมประกันคุณภาพ 

• หองประชุมวิจัย 

• หองสมุดคณะวิทยาการจัดการ 
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¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ  

ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย ดร.พรรณภา เชื้อบาง รองคณบดีฝายบริหาร 
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักด์ิ ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
อาจารยชัชวาล ภานุศุภนิรันดร ผูชวยคณบดีฝายจัดการความเส่ียง 
  และควบคุมภายใน 
 
ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ 

อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ 
ผศ.สิริเนตร วรรณจักร หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน 
  และเศรษฐศาสตร 
อาจารยอุษณีย มากประยูร หวัหนาโครงการจัดตัง้ภาควิชานเิทศศาสตร 
 
»ÃÐ¸Ò¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ »ÃÐ¸Ò¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ 

1. อาจารย ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
2. อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
3. อาจารยสรณ โภชนจันทร ประธานหลักสูตรการจัดการ 
  การเปนผูประกอบการ 
4. อาจารยศรีไพร สกุลพันธ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ  
5. อาจารยวริศรา ดวงตานอย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
6. อาจารย ดร.พนินท เครือไทย ประธานหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
ประจำคณะวิทยาการจัดการ ป 2555 

1. ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด คณบดี  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง รองคณบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยสริเินตร วรรณจกัร หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน กรรมการ 
   และเศรษฐศาสตร 
6. อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ กรรมการ 
7. อาจารยอุษณีย มากประยูร หัวหนาโครงการจัดตั้ง กรรมการ 
   ภาควิชานิเทศศาสตร  
8. อาจารย ดร.พนินท เครือไทย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. อาจารย ดร.เบญจวรรณ สุจริต ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
10. นายแพทยทศพร เสรีรักษ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. พลตรีพงศศักดิ์ นอยผา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายเวไนย สุทิน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นายจงกล วีระศิริวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นายอนุรัฐ สมจิตรานุกิจ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
15. นางสาวปรารัตน สุขดี หัวหนาสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
16. นางนฤมล ฮีมินกูล นักวิชาการเลขานุการ ผูชวยเลขานุการ 
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URU 
Uttaradit Rajabhat University 

¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã 
ปงบประมาณ 2555 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
อาจารยขาราชการ 18 คน 

อาจารย 45 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน 

พนักงานจางเหมา  4 คน 

รวม 63 คน รวม 14 คน 

คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร ประกอบดวยอาจารยขาราชการ 
อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานจางเหมา จำนวน 77 คน 

1. จำนวนบุคลากรแยกตามสายงาน 

2. จำนวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกวา 
ปริญญาตรี 

อาจารยขาราชการ  

อาจารย 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานจางเหมา 

8 คน 

9 คน 

- คน 

- คน 

 10 คน 

36 คน 

1 คน 

- คน 

- คน 

- คน 

9 คน 

2 คน 

- คน 

- คน 

- คน 

2 คน 

รวม 17 คน 47 คน 11 คน  2 คน 
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3. จำนวนบุคลากรแยกตามเพศ 

4. จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหนงทางวิชาการ 

5. จำนวนบุคลากรที่กำลังศึกษาตอ 

บุคลากร เพศชาย เพศหญิง รวม 
อาจารยขาราชการ  

อาจารย 

พนักงานตามสัญญา 

พนักงานจางเหมา 

6 คน 

12 คน 

2 คน 

1 คน 

12 คน 

33 คน 

8 คน 

3 คน 

18 คน 

45 คน 

10 คน 

4 คน 

รวม 21 คน 56 คน 77 คน 

บุคลากร อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย 

อาจารยขาราชการ  

อาจารย 

10 คน 

45 คน 

8 คน 

- คน 

- คน 

- คน 

- คน 

- คน 

รวม 55 คน 8 คน - คน - คน 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท 
อาจารยขาราชการ  

อาจารย 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานจางเหมา 

1 คน 

11 คน 

- คน 

- คน 

- คน 

- คน 

- คน 

- คน 

รวม 12 คน - คน 
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บุคลากรภาควิชาบุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 

1. ผศ.มาณี ชูเอียด 
2. ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเวทิน 
3. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา 
4. อ.ดร.วิวรรธน มุขดี 
5. อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ 
6. อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
7. อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ 
8. อ.ดร.ชัชชัย สุจริต 

25 25 26 26 

32 32 

27 27 

19 19 

1 1 2 2 3 3 

10 10 

4 4 5 5 

13 13 

20 20 

6 6 

14 14 

21 21 

7 7 8 8 9 9 11 11 12 12 

15 15 16 16 17 17 18 18 

22 22 

28 28 

23 23 

29 29 

24 24 

30 30 

31 31 9. อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต 
10. อ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง 
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 
32. อ.กุลยา อุปพงษ 

33



1 1 

1. ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท 

2. อ.ธนเทพ สุดแสง 

3. อ.ดร.รดี ธนารักษ 

4. อ.ธัญญา จันทรตรง 

5. อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ 

6. อ.อุษณีย มากประยูร 

7. อ.จักภพ พานิช 

8. อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา 

 

5 5 

2 2 

4 4 

6 6 7 7 

8 8 

3 3 

บุคลากรโครงการจัดตั้งภาควิชาบุคลากรโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตรนิเทศศาสตร  

34



1 1 2 2 5 5 

11 11 13 13 

17 17 

6 6 

20 20 18 18 19 19 

8 8 9 9 7 7 

3 3 

10 10 

4 4 

12 12 

16 16 

15 15 

22 22 

14 14 

21 21 

บุคลากรภาควิชาบุคลากรภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตรบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร  

1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร 
2. ผศ.ศศิพร สุดใจ 
3. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติสุต 
4. ผศ.ธวัชชัย พิมพโพธ์ิ 
5. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง 
6. อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน 
7. อ.ดร.พนินท เครือไทย 
8. อ.ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร 
9. อ.ดร.สุพรรษา จิตตมั่น 
10. อ.ชนทิรา ไทยพยัคฆ 
11. อ.วิวัฒน โลหหิรัญ 

12. อ.อลงกรณ สุขจีรเดช 
13. อ.ฐิติวรดา แสงสวาง 
14. อ.วิไลวรรณ ศรีหาตา 
15. อ.สุโรจน ศุภศิริภิญโญ 
16. อ.ศิริรัตน อยูบาง 
17. อ.นันทมนัส หอมเพียร 
18. อ.วริศรา ดวงตานอย 
19. อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร 
20. อ.เรณู เมฆทับ 
21. อ.ตุลาพร สุกัน 
22. อ.วรพรรณ รัตนทรงธรรม 
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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 
 เจาหนาท่ีเทคนิคฝายฝกฯ 
7. นางเสาวลักษณ พุมชาวสวน 
 เจาหนาท่ีเทคนิคพัสดุ 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

6 6 7 7 

13 13 14 14 

8 8 9 9 10 10 

11 11 12 12 

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 
 

บุคลากรบุคลากรสายสนับสนุนสายสนับสนุน  
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ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 
2552 

2553 

2554 

5 

13 

15 

19 

11 

13 

24 
24 
28 

รวม 33 43 76 
 

ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 
2552 

2553 

2554 

2555 

73 

72 

106 

165 

175 

148 

423 

468 

248 
220 
529 
633 

รวม 416 1,214 1,630 

บัณฑิตศึกษา 

ปที่เขาศึกษา ศูนย ชาย หญิง รวม 
2552 อุตรดิตถ 5 15 20 

2553 

อุตรดิตถ 5 35 40 

นาน 21 27 48 

แพร 16 41 57 

2554 แพร 23 85 108 

2555 

อุตรดิตถ 5 40 45 

นาน 0 16 16 

แพร 30 51 81 

รวม 105 310 415 

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
ประจำปการศึกษา 2555 
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¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡μ Ô 

นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)  
นศ.บ. 4 ป 

13 18 31 

นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 16  15 31 

การจัดการการเปนผูประกอบการ บธ.บ. 4 ป 14 11 25 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 11 30 41 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 6 37 43 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 6 34 40 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 30 52 82 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 8 10 18 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตนาน) บธ.บ. 4 ป 12 7 19 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน 15 37 52 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 4 17 21 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 2 43 45 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 9 72 81 

การบัญชี เทียบโอน 5 60 65 

เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ศ.บ. 4 ป 14 25 39 

รวม 165 468 633 
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นักศึกษารหัส 54 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 
นศ.บ. 4 ป 

15 14 29 

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 
นศ.บ. 4 ป 

10 16 26 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 8 15 23 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 6 25 31 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 11 19 30 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 26 74 100 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 6 13 19 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน  8 66 74 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 1 24 25 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 4 38 42 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 5 30 35 

การบัญชี เทียบโอน 4 79 83 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 2 10 12 

รวม 106 423 529 
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นักศึกษารหัส 53 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 
นศ.บ. 4 ป 

13 10 23 

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 
นศ.บ. 4 ป 

1 5 6 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 8 14 22 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 2 15 17 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 3 20 23 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 30 44 74 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 5 4 9 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 4 31 35 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 6 5 11 

รวม 72 148 220 

นักศึกษารหัส 52 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) 
นศ.บ. 4 ป 

13 11 24 

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) 
นศ.บ. 4 ป 

5 18 23 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 5 20 25 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 7 23 30 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 8 21 29 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป  23 40 63 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป แพร 5 12 17 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 4 21 25 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 3 9 12 

รวม 73 175 248 
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นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 5 18 23 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 0 22 22 
การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตนาน) 0 16 16 
คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 11 13 24 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน  
(วิทยาเขตแพร) 

8 12 20 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 0 16 16 
คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป (วทิยาเขตแพร) 6 4 10 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป  
(วิทยาเขตแพร) 

5 6 11 

รวม 35 107 142 
 

นักศึกษารหัส 54 ชาย หญิง รวม 
การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 1 22 23 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป  
(วิทยาเขตแพร) 

8 12 20 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เทียบโอน  
(วิทยาเขตแพร) 

11 29 40 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) เทียบโอน  
(วิทยาเขตแพร) 

3 22 25 

รวม 23 85 108 

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤¾ÔàÈÉ (¡È.º».) 
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นักศึกษารหัส 53 ชาย หญิง รวม 
การบัญชี เทียบโอน  0 16 16 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 5 19 24 

บัญชี เทียบโอน (วิทยาการเขตนาน)  3 16 19 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) เทียบโอน  
(วิทยาเขตนาน) 

18 11 29 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) เทียบโอน  
(วิทยาเขตแพร) 

7 27 34 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เทียบโอน  
(วิทยาเขตแพร) 

9 14 23 

รวม 42 103 145 
 

นักศึกษารหัส 52 ชาย หญิง รวม 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป 5 15 20 

รวม 5 15 20 
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ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
1. ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ºÑ³±Ôμ (º¸.º.) 

• การตลาด 

• การจัดการธุรกิจบริการ 
• คอมพิวเตอรธุรกิจ 
• การบริหารทรัพยากรมนุษย 
• การจัดการการเปนผูประกอบการ 
 

2. ºÑÞªÕºÑ³±Ôμ (ºª.º.) 

• การบัญชี 

 

3. àÈÃÉ°ÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ (È.º.) 

• เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

4. ¹Ôà·ÈÈÒÊμÃºÑ³±Ôμ (¹È.º.) 

• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
• การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
• การประชาสัมพันธ 
 

5. ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ÁËÒºÑ³±Ôμ (º¸.Á.) 

• บริหารธุรกิจ 
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§º»ÃÐÁÒ³ 
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ.2555 
 

·Ñ้§ÊÔ้¹à»š¹à§Ô¹ 16,700,540 ä´Œ Ñ̈´ÊÃÃ´Ñ§¹Õ้ 

โครงการงบดำเนินการ    14,866,673 บาท 
 • งบบำรุงการศึกษา  7,115,978  บาท 
 • งบประมาณแผนดิน  7,550,695  บาท 
โครงการงบวิจัย (งปม.)   1,200,000  บาท 
โครงการงบบริการวิชาการ (งปม.)   513,327  บาท 
โครงการงบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งปม.)   100,000  บาท 

โครงการงบประมาณเพ่ิมเติม 20% (บกศ.)   1,000,000  บาท 
 รวมเปนเงิน   16,152,401  บาท 
โครงการบัณฑิตศึกษา   548,139  บาท 

 รวมท้ังส้ินเปนเงิน   16,700,540  บาท 
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งบประมาณตามประเด็นกลยุทธ 2554 2555 
แผนกลยุทธที่ 1 
กำกับ ดูแลการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

4,187,100 2,327,000 

แผนกลยุทธที่ 2 
ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

1,200,000 1,200,000 

แผนกลยุทธที่ 3 
การใหบริการวิชาการแกสังคม 

546,100 513,327 

แผนกลยุทธที่ 4 
สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

100,000 100,000 

แผนกลยุทธที่ 5 
พัฒนาการบริหารจัดการ 

11,152,470 12,539,673 

รวมทั้งสิ้น 17,185,670 16,680,000 
 

งบประมาณตามภารกิจประจำ 2554 2555 
1. งบบุคลากร  

(เงินเดือน คาจางประจำ/ชั่วคราว) 
6,360,580 11,439,643 

2. งบดำเนินการ (คาตอบแทน ใชสอย 
และวัสดุ คาสาธารณูปโภค) 

9,684,001 3,427,030 

3. งบลงทุน (คาครุภณัฑ ทีด่นิ สิง่กอสราง) 1,673,240 1,000,000 

รวมทั้งสิ้น 17,717,821 15,866,673 
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การเรียนการสอน การเรียนการสอน 

การจัดการความรู�โดยบูรณาการ 
การเรียนการสอนและการวิจัยฯ 

วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2555 ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการปจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  

ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรม “การจัดการ
ความรูโดยบูรณาการการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพ่ือสรางศักยภาพใหคณาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ หองประชุมบริการวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ โดย ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.อิสระ อินจันทร และอาจารย ดร.ศิริกาญจน  
ธรรมยัติวงศ เปนวิทยากรถายทอดและแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน 

Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

ป�จฉิมนิเทศนักศึกษา 
ฝ�กประสบการณ�วิชาชีพ 
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ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการ 

“เปดโลกกวางเสนทางวิชาชีพบัญชี” ประจำ

ปการศึกษา 2555 วันที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555  

ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ วันท่ี 18 ตุลาคม 

พ.ศ.2555 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 
ฝ�กประสบการณ�วิชาชีพ 

เป�ดโลกกว�างเส�นทาง 

วิชาชีพบัญชี 
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วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 ภาควิชาบัญชีการเงินและ

เศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษากอนสำเร็จการศึกษา : ดานคณิตศาสตร

และภาษาเพื่อการเตรียมพรอมสอบในภาคความรูความ 

สามารถทั่วไป (ภาค ก) ณ หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร ICIT 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถายภาพดวย
กลอง DSLR” โดยรวมกับบริษัทแคนอน เพื่อพัฒนาใหนักศึกษา 

มีทักษะในการถายภาพ ซึ่งเปนสวนหน่ึงในรายวิชา การถายภาพ
เพื่อการส่ือสาร สอนโดย อาจารยจักภพ พานิช ณ หองปฏิบัติการ 

วิทยุโทรทัศน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

อบรมถ�ายภาพด�วยกล�อง 

DSLR 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ก�อนสำเร็จการศึกษา 
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กิจกรรมการฝกปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” 
รายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร 

สอนโดย อาจารย ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ  

ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ภาควิชาบริหาร

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ จัดโครงการพัฒนาทักษะการบริการ 

ในรายวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

ณ หองประชุม 2 ชั้น 4 ณ อาคาร ICIT วิทยากร

โดย อาจารยอรรจน สีหะอำไพ 

วันที่ 1-3 สิงหาคม พ .ศ .2555 ภาควิชา

นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อชุมชน  
ปที่ 7” เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการ

ถายภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในรายวิชา วิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการ

พฒันาทองถิน่ สอนโดยอาจารยพลอยชมพู 

เชาวนปรีชา 

ม

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การผลิตสื่อเพื่อชุมชน 

ยุ
ร

 

พัฒนาทักษะ 
วิชาชีพการบริการ 
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วันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 

ในหัวขอ “Event Marketing Plan” ณ หองประชุมสิริราชภัฏ  

ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

จัดกิจกรรมงานวันวิชาการเน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ครบรอบ 76 ป โดยมีการนำเสนอ 

ศักยภาพทางดานวิชาการของหลักสูตรสาขาตางๆ ของ

คณะวิทยาการจัดการ อาทิ การประกวดแผนการตลาด  

การตอบปญหาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการและประกวด

ภาพถาย ระหวางวันที่ 1-2 สิงหาคม พ .ศ .2555  

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จั ด โ ค ร งกา รอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร

คอมพิวเตอรธุรกิจ “การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษา PHP” วันที่ 11 กรกฎาคม 
พ.ศ.2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

อบรม 
Event Marketing Plan 

วันวิชาการประจำป� 2555

การเขียนโปรแกรมด�วย 
ภาษา PHP 
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Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ พ .ศ .2555 เครือขาย 
คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดโครงการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012”  
จั ด โ ดย เ ค รื อ ข า ย ร ว ม มื อทา ง วิ ช า ก า รทา ง  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

กลุมภาคเหนือ ณ หองประชุมหวยสมปอย โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนความ

รวมมือ เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ และ

มีการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ

คณาจารย นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป โดยมีการลงนาม

ความรวมมือทางวิชาการ เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 
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วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2555 ณ หองประชุม

บริการวิชาการ ช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หนวยจัดการ

งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความ
ทางวิชาการและการบูรณาการการเรียน
การสอนสูงานวิจัยหรือบริการวิชาการ” 
เพื่อสงเสริมและยกระดับองคความรู 

แกนักวิจัยดานการเขียนบทความทาง

วิชาการและบูรณาการการเรียนการสอน

สูงานวิจัยหรือบริการวิชาการ ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในดานคุณภาพ

การวิจัยใหเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ

ตอไป 

การเขียน 
บทความทางวิชาการ 

วันที่ 8-13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 อาจารย 
คณะวิทยาการจัดการ เขารวมนำเสนองาน

วิจัยในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ
วิชาการนานาชาติคร้ังท่ี 8 (The Inter-University

Cooperation Program) เรื่อง “เครือขาย 
ความรูเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ในกลุม
ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Knowledge 
Networks for the Economy, Society, Culture 

and Environmental Stability) ณ Kyunghee 

University, Seoul, Republic of Korea. 

การประชุมสัมมนา 
และนิทรรศการวิชาการ 
นานาชาติครั้งท่ี 8 
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วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 หนวยจัดการ

งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงาน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยไดรับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน  

เปนวิทยากร เพ่ือพัฒนาคณาจารยและนักวิจัย 

ใหมีความรูและทักษะในการวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพและทักษะพื้นฐานในการทำวิจัย

เชงิคณุภาพ ณ หองประชุมบริการวิชาการ ชัน้ 3 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

 

วันที่ 21 มกราคม พ .ศ .2555 

อาจารยคณะวิทยาการจัดการได

เขารวมโครงการสัมมนาผลงานวิจัย

ระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งที่ 3 ณ 
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 

เพื่อเผยแพรองคความรูที่เกิดจาก
การวิจัยของนักศึกษาและเปดโอกาส

ใ ห มี ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น ค ว า ม รู 
ประสบการณระหวางคณาจารย 

นักวิชาการ และนักศึกษา อีกท้ัง

ยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพดานการวิจัยของ

ดุษฎีบัณฑิตเพิ่มย่ิงขึ้น 

การเขียนรายงาน 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

โครงการสัมมนาผลงานวิจัย 
ระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งท่ี 3 

าาา

ช

ำำำ

อออ

กกวิิิ
วว

จจจ

าาา
า
าาา
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การบริการวิชาการการบริการวิชาการ  
Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

จัดโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู “การจัดการความรู 
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ” วันที่ 5 กันยายน 

พ.ศ.2555 ณ หองประชุมบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
การสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสำคัญ 

การให�ความรู�ทางการเงิน 

ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย

จัดโครงการอบรม “การใหความรูทางการ
เงินแกสถาบันการศึกษา” วันท่ี 6 สิงหาคม 

พ.ศ.2555 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 
อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 
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โครงการอบรม 
“กรณีศึกษาและบทบาทองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นฯ” 

สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “กรณีศึกษาและบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการ
พัฒนาธุรกิจชุมชน” วันจันทรที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ หองประชุมบัณฑิต

ศึกษา ชั้น 1 อาคาร 10 คณะวิทยาการ

จัดการ 

วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 คณะวิทยาการ

จัดการ จัดโครงการ “บริการวิชาการโดย
บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนวัดทุงเศรษฐี 

บานหวยบง ตำบลปาเซา อำเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

เขารวมการประชุม “การประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา” จัดโดยเครือขาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 ณ โรงแรมโสตัส 

ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จดัโครงการอบรมสัมมนา “ครผููสอนวชิาเศรษฐศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษา” วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 

ณ หองประชุมบริการวิชาการ ช้ัน 3 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สัมมนาครูผู�สอนวิชาเศรษฐศาสตร� 
ระดับมัธยมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดโครงการสัมมนาจัดการ

ความรู “แลกเปลี่ยนเรียนรู 7 วิทยาการจัดการ” โดย
ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนประธาน

กลาวเปดโครงการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช 

วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติ

ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การประกันคุณภาพภายนอก 

และมาตรฐาน TQF” ซึ่งจัดโดยเครือขายความรวมมือ 

ทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม 

ตามการบันทึกของ MOU เครือขายความรวมมือ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  

7 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

โดยมีวัตถุประสงคการดำเนินงานภายใตเครือขายความ

รวมมือตามพันธกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

บูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการ

เรียนการสอน การบูรณาการงานวิชาการบริการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย การบูรณาการงาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง 

เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรู 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

อีกดวย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู�  
7 วิทยาการจัดการ 

59



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ จัดการประชุมผูปกครอง

นักศึกษาใหม ประจำป 2555 วันท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ หอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
ดวยคอมพิวเตอร” วันท่ี 11-12 สิงหาคม 

พ.ศ.2555 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

อบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ�ด�วยคอมพิวเตอร� 

ประชุมผู�ปกครองนักศึกษาใหม� 
ประจำป�การศึกษา 2555 
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คณะวิทยาการจัดการ รวมกับฝายสื่อสารองคการ  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “นักขาวพลเมืองเยาวชนรักษพลังงาน” 
ระหวางวันที่ 14-17 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ 

วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2555 ภาควิชาบัญชี

การเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ จัดโครงการสรางเยาวชนรุนใหม

ฉลาดออมเพื่ออนาคต ณ วัดหวยเหลา 
ตำบลนาขุม อำเภอบานโคก จังหวัด

อตุรดติถ 

โครงการสร�างเยาวชนรุ�นใหม� 
ฉลาดออมเพ่ืออนาคต 

นักข�าวพลเมืองเยาวชน 
รักษ�พลังงาน 
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วันท่ี 15-29 มกราคม พ.ศ.2555 ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตรไดจัดโครงการอบรม 

การทำบัญชีครัวเรือนขึ้น ซึ่งการจัดอบรมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนรูจักการทำบัญชี

ครัวเรือนไดอยางถูกตอง และทราบถึงรายไดในแตละวันและรูจักการออมเงินอีกดวย โดยอบรม

ใหกับประชาชนในหลายพ้ืนที่ดังนี้ 

• วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 ณ วัดทับใหม ตำบลขอยสูง 

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ และบานทาสัก ตำบลทาสัก 

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

• วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2555 ณ หมูบานดงจันทร  

ตำบลขอยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

• วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2555 ณ อาคารอเนกประสงค 

ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดสัมมนาทางวิชาการ “มองทิศทางธุรกิจทองถิ่น
ดวยคนบานเรา” วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2555  
ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

โครงการอบรมบัญชีครัวเรือน 

มองทิศทางธุรกิจท�องถิ่น 
ด�วยคนบ�านเรา 
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วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายสนับสนุน ณ หองประชุม 2 ชัน้ 4 

ณ อาคาร ICIT วิทยากรโดย อาจารย

อรรจน สีหะอำไพ 

การพัฒนาทักษะการให�บริการ 
ของบุคลากร 

ประชุมผู�ปกครอง 
นักศึกษานิเทศศาสตร� ประจำป�การศึกษา 2555 

ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการ “ประชุมผูปกครอง
นักศึกษานิเทศศาสตร ประจำปการศึกษา 2555” 
วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ 

ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู “การตลาดขาวอินทรียสู
สังคมอาเซียน” วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ 

องคการบริหารสวนตำบลวังดิน อำเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา 

สูการพัฒนาผูนำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในหัวขอ “ภาวะผูนำ
แบบซีพีออลลและการเรียนรูโลกอาชีพกับซีพีออลล” โดย 

คุณเจษฎาพร จาวรรณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ หองประชุม

สิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ตลาดข�าวอินทรีย� 
สู�สังคมอาเซียน 

การเรียนรู�โลกอาชีพ 
กับซีพีออลล� 
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการบวงสรวงพระพิฆเนศ วันที่  

23 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณลานน้ำพุ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

บวงสรวงพระพิฆเนศ 
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ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต 

รดน้ำดำหัวขอพรผูใหญ วันที่ 18 เมษายน  

พ.ศ.2555 ณ ลานวัฒนธรรม คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ จัดโครงการสืบสานประเพณี

ไหวครูประจำปการศึกษา 2555  

วันท่ี 14 มิถุนายน พ .ศ .2555  

ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

 

รดน้ำดำหัว 
ขอพรผู�ใหญ� 

สืบสานประเพณี 
ไหว�ครูประจำป�การศึกษา 
2555 
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ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร  

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 

ในโครงการสานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง  

ป 2555 วันที่ 18 กรกฎาคม พ .ศ .2555  

ณ ศาลาพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ภาควิชา

นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไหวครู
นิเทศศาสตร ในโครงการคืนรักให
ทองถิ่น คืนแผนดินนิเทศศาสตร  

คร้ังที่ 5 

สืบสานประเพณีไหว�ครูประจำ
ป�การศึกษา 2555 

สืบสานประเพณีไหว�ครู
นิเทศศาสตร� 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดโครงการ “พัฒนาทักษะและสงเสริมความ 
เปนเลิศผูนำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ”  
วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ หองบัณฑิต

ศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดโครงการอบรม “คุณธรรมนำประชาธิปไตย 
FMS รวมใจตานภัยยาเสพติด” วันท่ี 25 กรกฎาคม 

พ.ศ.2555 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ อาคารภูมิราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ »ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
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l
กิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา  
Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

พัฒนาทักษะและส�งเสริมความเป�นเลิศ 
ผู�นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

FMS รวมใจ 
ต�านภัยยาเสพติด 
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ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการแขงขันประเพณี “วจ.กีฬาไทย” 
เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง 

นักศึกษาภายในคณะ โดยมีผูชวยศาสตราจารย 

มาณี ชูเอียด คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงานดังกลาว 

ในวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการสานสัมพันธนองพ่ี “Walk Rally 
Freshy 2012” วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 

ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

วจ.กีฬาไทย 

Walk Rally Freshy 
2012 

69



ภาควิชานิเทศศาสตรจัดโครงการ “คืนรักใหทองถ่ิน 
คืนแผนดินนิเทศศาสตร คร้ังท่ี 5”  ภายใตกิจกรรม

คายอาสา “คายพิราบดอย” ระหวางวันท่ี 24-26 

สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบานน้ำไคร ตำบล

บานดานนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จัดโครงการ 

อาสาทำดีตามรอยพอ “เติมฝน ปนน้ำใจ  
จากพี่ MBA สูนอง” วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555  

ณ โรงเรียนราษฎรอำนวย หมู 4 ตำบล 

บานดานนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  

โดยมีนักศึกษา MBA รุนท่ี 1-4 และบุคลากรในคณะ 

เขารวมกิจกรรม 

คืนรักให�ท�องถิ่น  
คืนแผ�นดินนิเทศศาสตร� ครั้งท่ี 5 

อาสาทำดี 
ตามรอยพ�อ 
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ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดโครงการ “สานสัมพันธนองพ่ีบัญชีและ
เศรษฐศาสตรเขมแข็ง” วันที่ 18 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2555 ณ โรงยิมเนเซ่ียม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ จัดโครงการประกวด “Pretty Boy & 
Girl 2012” วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 

12.00-17.30 น. ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

สานสัมพันธ�น�องพี่บัญชี 
และเศรษฐศาสตร�เข�มแข็ง 

โครงการประกวด 
“Pretty Boy & Girl 2012” 
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คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายใน (SAR) ระดับภาควิชาประจำปการศึกษา 

2554 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดยมีผูบริหาร 

ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  

เขารวมรับการประเมิน ณ หองประชุมบริการวิชาการ  

ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ »ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
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การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพ  
Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
ระดับภาควิชา ประจำป�การศึกษา 2554 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ประจำป�การศึกษา 2554 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ ผลการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 5.00 ดีมาก  

2. การผลิตบัณฑิต  4.67 ดีมาก  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5.00 ดีมาก  
4. การวิจัย  3.75 ดี  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก  

รวม 4.53 ดีมาก  

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูในระดับ 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 

FMS FMS Faculty of Management Science  Faculty of Management Science  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2554 มีอาจารยปฏิบัติงานทั้งหมด 
จำนวน 29.5 คน อาจารยปฏบิัติงานจริง 21.5 คน เปนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 24.5 คน มีอาจารย
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย จำนวน 2 คน มีจำนวนนักศึกษา
รวมทัง้หมด จำนวน 1,744 คน เปนนกัศกึษาระดับปริญญาตร ีจำนวน 1,714 คน 
ระดับปริญญาโท จำนวน 30 คน  

 

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ปการศึกษา 2554 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยรวม 14 ตัวบงชี้ เทากับ 4.53 อยูในระดับ ดีมาก  โดยมีผลการ
ประเมินดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คะแนนเฉล่ียรวม 4.67 อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียรวม 3.75 อยูในระดับ ดี  
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก   

Annual Report 
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1. งานวิจัยเพื่อทองถ่ิน เปนจำนวนมาก โดยสวนใหญเปนงานวิจัย
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความพึงพอใจการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

2. มีงานวิจัยที่ไดรับทุนจำนวนมาก 
3. อาจารยมีศักยภาพในการทำวิจัยและการบริการวิชาการ  
 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

1. ควรจัดเก็บงานวิจัยการประเมินการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจ  
การใหบริการของ อบต. ที่ภาควิชาไดดำเนินการไวในรูปของ CD หรือรูปเลม
สมบูรณเพื่อเปนหลักฐานและผลงานของอาจารย 

2. ควรสงเสริมใหนักศึกษาสรางอาชีพอิสระ เปนเจาของกิจการ ซึ่งตรงกับ
ศาสตรการเรียนของภาควิชา และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹μ¹àÍ§ 

ควรเขียนรายงานประเมินตนเองโดยละเอียด ตามลำดับขั้นตอนที่ไดดำเนิน

การในแตละเกณฑประเมิน เชน  

ตัวบงช้ี 2.1 เกณฑประเมินขอที่ 1 ระบบและกลไกการเปดหลักสูตร 
หากมีการใชขอมูลในระดับมหาวิทยาลัย สามารถอางหลักฐานในระดับ

มหาวิทยาลัยได คือ  

มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑการเปดหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร ออกเปน

ประกาศแจงใหกับทุกคณะทราบ ทางคณะไดมีการจัดประชุมชี้แจงใหอาจารย 
และหลักสูตรทราบในการประชุมอาจารย ครั้งที่........... วันที่..............................  

และภาควิชาไดมีการแจงกับหลักสูตรพรอมท้ังแนบเอกสารหลักเกณฑการเปด
หลักสูตรใหอาจารยประจำหลักสูตรทราบเปนแนวทางในการดำเนินการเปด 

75

FMS FMS Faculty of Management Science  Faculty of Management Science  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 



และปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา 2554 ภาควิชา................................. 
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม จำนวน .................หลักสูตร คือ.......................... 

หลักฐาน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การเปดและปรับปรุงหลักสูตร 
  ลงวันที่.............................................................................. 
 2. รายงานการประชุมอาจารย คณะ................. วันที่.............. 
 3. เอกสารการเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร................................. 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ประจำป�การศึกษา 2554 

ภาควิชานิเทศศาสตร� คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดำเนินการ 

5  5  

2. การผลิตบัณฑิต  4.75  4.60  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5  5  
4. การวิจัย  3.80  4.32  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5  5  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5  5  
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -  -  

รวม 4.76  4.82  

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 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ภาควิชานิเทศศาสตร  
คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  

FMS FMS Faculty of Management Science  Faculty of Management Science  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ประจำป�การศึกษา 2554 
ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร� คณะวิทยาการจัดการ 

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 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ภาควิชาบัญชีการเงิน 
และเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูในระดับ  

ดีมาก  

องคประกอบ คณะกรรมการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 5.00  

2. การผลิตบัณฑิต  4.84  

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5.00  

4. การวิจัย  4.22  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00  

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5.00  

รวม 4.72  
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ภาควชิาบญัชกีารเงนิและเศรษฐศาสตร คณะวทิยาการจดัการ มกีารจดัการเรยีน
การสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาบัญชี และหลักสูตรสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ในปการศึกษา 2554 มีอาจารยปฏิบัติงานทั้งสิ้นจำนวน 20 คน 
เปนอาจารยปฏิบัติงานจริง จำนวน 17 คน เปนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จำนวน 3 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 17 คน  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน - คน อาจารยดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
จำนวน - คน ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย - คน ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
4 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน - คน มีนักศึกษารวมทุกช้ันป จำนวน 
479 คน เปนนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 479 คน ภาคปกติ จำนวน 429 คน 
ภาคพิเศษ จำนวน 80 คน  

 

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ปการศึกษา 2554 ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ

จดัการ มผีลการประเมินเฉลีย่รวม 14 ตวับงชี ้ เทากับ 4.72 อยูในระดบัดมีาก  
โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 คะแนนเฉล่ียรวม 4.84 อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย คะแนนเฉล่ียรวม 4.22 อยูในระดับ ดี  
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5.00 อยูในระดับ ดีมาก  
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1. มีโครงการท่ีสามารถประยุกตใหนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ไดพัฒนา 
และลงพื้นท่ี โดยการแบงงานเปนกลุม 

2. การมีสวนรวมในการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðà¾×่Í¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

1. ควรเตรียมการดำเนินการระบบ TQF 
2. ควรสรางงานวิจัย เพื่อตอยอดงานวิจัยไดสำหรับ อาจารยและนักศึกษา 
3. การพัฒนากระบวนการจัดโครงการ 
 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐàÁÔ¹μ¹àÍ§ 

ควรเขียนรายงานประเมินตนเองโดยละเอียด ตามลำดับข้ันตอนท่ีได 
ดำเนินการในแตละเกณฑประเมิน เชน  

ตัวบงชี้ 2.1 เกณฑประเมินขอที่ 1 ระบบและกลไกการเปดหลักสูตร  
หากมีการใชขอมูลในระดับมหาวิทยาลัย สามารถอางหลักฐานในระดับ

มหาวิทยาลัยได คือ  

มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑการเปดหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร ออกเปน

ประกาศแจงใหกับทุกคณะทราบ ทางคณะไดมีการจัดประชุมชี้แจงใหอาจารย 

และหลักสูตรทราบในการประชุมอาจารย ครั้งที่............ วันที่.............................  
และภาควิชาไดมีการแจงกับหลักสูตรพรอมท้ังแนบเอกสารหลักเกณฑการเปด
หลักสูตรใหอาจารยประจำหลักสูตรทราบเปนแนวทางในการดำเนินการเปดและ

ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงในปการศึกษา 2554 ภาควิชา.......................ไดมีการปรับปรุง

หลักสูตรใหม จำนวน................หลักสูตร คือ .................................................... 
หลักฐาน 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การเปดและปรับปรุงหลักสูตร  

  ลงวันที่…....................................................................….. 
 2. รายงานการประชุมอาจารย คณะ............... วันที่............... 
 3. เอกสารการเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร................................ 
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คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (SAR) ประจำปการศึกษา 2554 

เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 โดยมีผูบริหาร 

ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ เขารวมรับการประเมิน ณ หองประชุม

บริการวิชาการ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
ระดับคณะ ประจำป�การศึกษา 2554 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามองค�ประกอบตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� (URU.IQA) คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  

และแผนการดำเนินการ 
4.88 ดีมาก  

2. การผลิตบัณฑิต  4.04 ดี  

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  4.50 ดี  

4. การวิจัย  4.81 ดีมาก  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก  
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก  
7. การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก  
8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.30 ดี  

รวม 4.62 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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1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธที่ชัดเจน 
2. มีการทบทวนแผนกลยุทธของคณะเปนประจำทุกป 
3. คณะมีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน โดยสงเสริมทักษะ

การเรียนรูจากผูมีประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 
4. มีการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนโดยสำรวจคุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงคทุกหลักสูตรในรูปแบบของการทำวิจัย เพ่ือนำผลไปปรับปรุงหลักสูตร
อยางตอเน่ือง 

5. มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการ วิชาชีพ  
และกิจกรรมท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

6. มีคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเปนทีมในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

7. มีการประเมินผลการดำเนินงานการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 

โดยการจัดทำวิจัยเรื่องการสำรวจความพึงพอใจดานสนับสนุนพันธกิจ 
ดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะและนำผลมาพัฒนางาน 

8. มีแผนกลยุทธและแผนการดำเนินงานดานการบริการทางวิชาการ 

แกสังคมท่ีตอบสนองความตองการของสังคม/ชุมชนจำนวนมากท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คณะ สังคม/ชุมชนและความเชี่ยวชาญของอาจารย/
บุคลากรของคณะ 

9. มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคมกับ 

การเรียนการสอนและการวิจัย 

10. มีแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีชัดเจน 
และครอบคลุมทุกพันธกิจ 

11. มีการนำกระบวนวิจัยมาใชในการวิเคราะหและระบุความเส่ียง 

12. ผูบริหาร และบุคลากร ใหความสำคัญ มีความทุมเท เขาใจและมีความ

มุงม่ันทีจ่ะนำระบบการประกันคณุภาพการศึกษามาเปนสวนของการดำเนินงานปกติ 
13. มีการพัฒนาการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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1. การจัดทำแผนกลยุทธของคณะ ควรระบุตัวชี้วัดความสำเร็จ เปาหมาย 
และผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

2. ดำเนินงานดานโครงการพระราชดำริหรือโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให
ไดรับการยกยองในระดับชาติ 

3. ควรมีการประเมินผลหลักสตูรตามตัวบงชีใ้นเชิงบรูณาการเพ่ือสังเคราะห
เปนภาพรวมของคณะ  

4. ควรมีการดำเนินการการปดหลักสูตรที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนจาก 

ผลประเมินหลักสูตร รวมถึงการแจงให สกอ. รับทราบ 
5. ควรมีการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการ 

ในสัดสวนท่ีสูงขึ้น 
6. ควรมีการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาอาจารยตามกลยุทธ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เพื่อนำไปปรับปรุงแผนตอไป 
7. ควรมีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

8. พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา และสนับสนุนเครือขายศิษยเกาและศิษย
ปจจุบันท่ีมีอยูแลวใหมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน พรอมท้ังจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพเสริมใหกับศิษย โดยแนวทางหน่ึงเพื่อจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพสำหรับศษิยเกา อาจจัดกจิกรรมในชวงท่ีศษิยเกามาซอมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 

9. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรมีความหลากหลายและ 
ครบทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
ที่คณะดำเนินการเพื่อนำไปสูการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
ซึ่งคณะมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการรวมกันไดเปนอยางดี  
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10. ควรนำกระบวนการคุณภาพตามวงจร PDCA มาเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของตัว A=Action เชน หลังจาก
ที่มีการประเมินคุณภาพในเร่ืองตางๆ แลว นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ ในวาระเพื่อพิจารณา และขอขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อพัฒนา 
การดำเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนตอไป 

11. ควรจัดระบบสนับสนุนใหอาจารยผลิตตำราหรือเขียนบทความวิชาการ
เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

12. การนำงานวิจัยไปใชประโยชนในการแกปญหาควรใหสอดคลองตาม 
ที่กำหนดไวในวัตถุที่ระบุไวในรายงานการวิจัย 

13. ควรสงเสริมบุคลากรในคณะเขาถึงความรู กำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูภายในคณะ และภายนอกสถาบัน
เพื่อคณะ 

14. ผูบริหารมีการติดตามและประเมินผลงานใหครบตามภารกิจหลัก 
รวมถึงระบบนโยบาย ดานบริหารงานบุคคล ดานการเงินงบประมาณ 

15. ในรอบปการศึกษาผูบริหารควรมีการรายงานการสังเคราะหนโยบาย

รวมทำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร 
16. ควรนำกระบวนการคุณภาพตามวงจร PDCA มาเปนแนวทางในการ

ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในเร่ืองของการนำผลการประเมินมา 

จัดทำแผนพัฒนาในแตละตัวบงชี้ หลังจากท่ีมีการประเมินคุณภาพในแตละ

ปการศึกษาแลว ควรนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ ในวาระเพ่ือพิจารณา
และขอขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ หลังจากนั้น นำขอเสนอแนะ
ดังกลาวมาประกอบการจัดทำ Improvement Plan เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 
ใหไดคุณภาพตามตัวบงชี้ และนำไปสูการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงาน 

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

85

FMS FMS Faculty of Management Science  Faculty of Management Science  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 



17. องคประกอบท่ี 9 ควรเขียนรายงาน SAR ใหมีความละเอียด  
โดยอธิบายกระบวนการดำเนินทำงานในแตละตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน 
และเชื่อมโยงกับรายการหลักฐานที่นำมาอางอิง เนื่องจากเปนองคประกอบ 
ที่แสดงถึงระบบและกลไกการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภาพรวม
ของคณะ 

18. ควรพัฒนาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะใหเปน
รูปธรรม โดยอางอิงองคประกอบ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัย
กำหนด และพัฒนาในสวนของขอมูลเบ้ืองตน และกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในตามบริบทของคณะ 

 

¹ÇÑμ¡ÃÃÁ/á¹Ç»¯ÔºÑμ Ô·Õ่´Õ¢Í§¤³Ð·Õ่ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»à»š¹áººÍÂ‹Ò§ 

ãËŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×่¹ä´Œ (¶ŒÒÁÕ) 

มีผลงานวิจัยเพื่อชุมชนและทองถิ่นเปนจำนวนมาก และชุมชนสามารถ 
นำไปใชประโยชนในการพัฒนาการทำงานไดจริง 
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วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดใหมีการลงนาม

ความรวมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน

เรียนรู “การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ
เกษตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกับเครือขาย
เกษตรกร องคกรทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ 

ลงนามความร�วมมือและการประชุม 
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
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Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 
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ลงนามความรวมมือพัฒนา ลงนามความรวมมือพัฒนา 
ระบบการจัดการธุรกิจเกษตรระบบการจัดการธุรกิจเกษตร  



คณะผู�จัดทำ 
รายงานประจำป� 2555 คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ 

ผูชวยศาสตราจารยมาณี ชูเอียด คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย ดร.พรรณนภา เชื้อบาง รองคณบดีฝายบริหาร 
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยอลงกรณ สุขจีรเดช รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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อาจารยอุษณีย มากประยูร อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร 
อาจารยจักภพ พานิช อาจารยภาควิชานิเทศศาสตร 
นายณรงค พรมงาม เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 
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หลักสูตร ภาควิชา และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล 

ในการจัดทำรายงานประจำปฉบับนี้ 
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