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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดกำหนดปรัชญาซึ่งสอดรับ

กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ แผนยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตร

ของชาติไวดังนี้ คือ “เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง” ซึ่งมีพันธกิจ 5 ดาน ไดแก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และกาวทนั

ตอกระแสการเปลี่ยนแปลง สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สรางองคความรูดวยการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางการจัดการ  

พรอมทั้งบูรณาการสูการเรียนการสอนถายทอดสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ขยายการใหบริการวิชาการและความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริม 

สนับสนุนการทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนวพระราชดำริ 

การดำเนนิงานงานและการพฒันาคณะ ในรอบปงบประมาณ 2556 เกดิผลสำเรจ็

ลุลวงดวยดี ซึ่งเกิดจากความรวมมือ รวมใจ เสียสละ ทุมเทแรงกาย แรงใจจากบุคลากร

ทุกฝาย ทั้งคณาจารย พนักงานสายสนับสนุน นักศึกษาของคณะ โดยถือวาเปนจุดเดน

ของคณะประการหน่ึง และคุณความดีทั้งหลายสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอน 

ตอนักศึกษา ตอคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ไดมีสวนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

คณุภาพ ออกไปรับใชสงัคมและประเทศชาติ ดงันัน้กระผมหวังวาบุคลากรของคณะทุกคน

จะยังคงเปนผูทีร่วมกันสราง พฒันา และขจัดปญหาอันท่ีจะเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน

ของคณะ ใหลุลวงไปไดโดยดี 

 

 
      

  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สารคณบดีสารคณบดี  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกาผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา  



พันธกิจของสถาบันการศึกษา คือ การสรางคน ที่มีทั้งองคความรู และคุณงาม

ความดี เพื่อใหไดคุณคาที่พึงเกิดกับบุคคลและสังคม ฝายวิชาการเปนหนวยหน่ึงใน

โครงสรางของคณะวิทยาการจัดการ ที่มีหนาที่สำคัญตามพันธกิจดังกลาว ตั้งแตการ
สรางหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนาทางดานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนทักษะตางๆ ใหแก 

นกัศกึษา เจาหนาที ่และคณาจารย โดยเนนการใหโอกาสในการเรียนรู และความรวมมอื

ของทุกคนทุกฝายในคณะ ทั้งนี้ไดตระหนักถึงความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นดวย 

จึงไดมีการบูรณาการดานวิชาการกับโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนสามารถ

สนองความตองการ ความรวมมือ และการเรียนรูรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ทั้งในจังหวัด

อุตรดิตถและจังหวัดใกลเคียง สิ่งเหลานี้ยอมสะทอนถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคน 

ในคณะไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามในทุกขั้นตอนของการทำงาน ภาวะความเสี่ยงยอม

เกิดขึ้นได จึงตองหมั่นทบทวนเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให

สามารถสนองตอบความคาดหวังของตนเองและสังคมไดอยางแทจริง 

 

 

  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน 

 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

สารรองคณบดีฝายวิชาการ สารรองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ก่ิงดาว จินดาเทวินผูชวยศาสตราจารย ดร.ก่ิงดาว จินดาเทวิน  



ทุกปผานไปการทำงานของพวกเราจะถูกบันทึกยอดวยรายงานประจำป รูปภาพ

และขอเขียนจะบอกเลาใหพวกเราระลึกถึง บางครั้งก็มีเร่ืองนาขบขันแบบนารักและ

ชื่นชมเปนความสุข แตสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบางเรื่องราวไดผานความเหนื่อยยากของพวกเรา 

ทีจ่ะทำใหงานบรรลุผลสำเร็จไปได และสดชืน่แจมใส ความพากเพียรพยายามของพวกเรา

จะเปนประสบการณที่ยิ่งใหญ ที่จะนำพาคณะกาวตอไปขางหนา พรอมกับการสราง

กุศลที่ยิ่งใหญ สรางแรงงานที่สำคัญของชาติใหเกิดเปนรายได ผลผลิตท่ียิ่งใหญภายใน

โลกที่เติบโตอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน จงรวมพลังเพื่อเราและเพื่อโลกในอนาคต 
 

 

  
 ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต 

 รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ 

สารรองคณบดีฝายบริหารสารรองคณบดีฝายบริหาร  
ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุตผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต  



ในรอบปที่ผานมา ฝายกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการไดมุงมั่น ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทั้งของคณะและของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีอยูตามพันธกิจอยางเต็มกำลัง เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี 

สรางคุณธรรม เปนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมกิจกรรมตามแนวทางของ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุงหวังใหบุคลากรของคณะเปนผูมีจิตสำนึกที่ดี เปนคนดี

ของสังคม และผูมีคุณธรรม ภายใตการสนับสนุนของผูบริหาร และโดยความรวมมือ

ของคณาจารยและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จนเปนท่ีประจักษและไดรับการ

ยอมรับของบุคคลทั่วไป และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในฐานะที่เปน

ผูรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ขอยกความดีความชอบท่ีไดรับมาท้ังหมดใหแกบุคลากร

ของคณะวิทยาการจัดการทุกๆ คน 

 

 

  
 อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

สารรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาสารรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
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คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตั้งขึ้น
เม่ือป พ.ศ.2527 ซ่ึงขณะน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีสภาพเปนวิทยาลัยครู บุคลากร
ที่มาบุกเบิกกอตั้งเปนบุคลากรที่ยายมาจากคณะตางๆ ของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ โดยใช
อาคาร 10 ชั้น 3 เปนสำนักงานเลขานุการคณะวิชา และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย  
6 ทานไดรับแตงตั้งใหรักษาการผูบริหารคณะวิชา และเปนอาจารยประจำคณะวิชาดังนี้ 

อาจารยพงศศักด์ิ อินทรขาว  
รักษาการหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ  
และหัวหนาภาควิชาการตลาด 
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ 

รักษาการรองหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการคณะวิชา  
และรักษาการหัวหนาภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ 
อาจารยทวิทย กลางณรงค  

รักษาการหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อาจารยบุญเรือน กลางณรงค  
รักษาการหัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ 

อาจารยสมศรี จิระพัฒนชัย  
รักษาการหัวหนาภาควิชาการเงินและการบัญชี 
อาจารยกัลยา ดำรงศิร ิ   

เปนอาจารยประจำคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

คณะวิชาวิทยาการจัดการดำเนินงานใหบริการการศึกษาเรื่อยมา จนถึงวันที่ 17 
เมษายน พ.ศ.2529 จึงไดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาใหคณะวิชาวิทยาการจัดการ
เปนคณะวิชาตามกฎหมาย หลังจากน้ันจึงมีการเลือกต้ังผูบริหารดังนี้ 

»ÃÐÇÑμÔ »ÃÐÇÑμÔ 
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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 
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.2552-2556  

ผศ.มาณี ชูเอียด ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2556-ปจจุบัน 
ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา ดำรงตำแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 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 โดยยึดหลักการบริหารจัดการ 
คณะเพื่อ “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  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน

คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สำหรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก กำหนดใหมีองคกรหนึ่งขึ้นมารับผิดชอบดูแล ไดแก สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุก 5 ป และเม่ือวันที่  
11-13 ธันวาคม 2545 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับการตรวจประเมินภายนอก
เปนคร้ังแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ AAA 
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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 และ 

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป มีผลทำใหสถาบันราชภัฏ

ทั่วประเทศไดกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชาวราชภัฏรวมสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

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 และพันธกิจของคณะ ตลอดจนมหาวิทยาลัย ซึ่งหัวลูกศร 4 สี  

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

สัญลักษณประจำคณะ 
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สัญลักษณประจำหลักสูตร 

สีประจำคณะ 

ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 

àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 

ºÑÞªÕ 

¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� 
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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 เปนทีย่ดึเหนีย่วและศนูยรวมจติใจ

ของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
 

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

“เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง” 

นโยบายคุณภาพ 

“ความรูเชี่ยวชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ” 

พันธกิจ  

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 ประเพณี 
ในทองถ่ิน ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 

5. เปนผูนำดานการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 

วิสัยทัศน 

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรช้ันนำดานการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในเขตภาคเหนือ 
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ที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะกรรมการบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

ภาควิชา 

รองคณบดี 
ฝายกิจการ 
นักศึกษา 

งานจัดการ 
ความรู 

ผูชวยคณบดี 
(งานสหกิจศึกษา) 

ผูชวยคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ) 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

หนวยจัดการ 
งานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

งานสารสนเทศ 

โครงสรางการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2556 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 
(คณบดี) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

โครงสรางการบริหารงาน 
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งานนโยบาย 
และแผน 

งานประประชาสัมพันธ 
และอัตลักษณ 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร 
บุคคล 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2556 

สำนักงานคณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2556 

งานสงเสริมกิจกรรม 
นักศึกษา 

งานศิษยเกาและ 
กิจการพิเศษ 

งานสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
โครงการตามแนว 

พระราชดำริ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

โดยใช เทคนิค SWOT เทคนิค SWOT เทคนิค SWOT เทคนิค SWOT 

1. บคุลากรในคณะสวนใหญเปนคนรุนใหม (อายเุฉลีย่ 40 ป) คณะมพีลงัในการทำงาน 
2. บุคลากรสนใจพัฒนาตนเอง และไดรับการสนับสนุนตามเปาหมายของคณะ 

และมหาวิทยาลัย 
3. คุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ภายในป  

พ.ศ.2560 จะมีบุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมท้ังส้ินประมาณ 
49.59% เพิ่มขึ้นจากปปจจุบัน (พ.ศ.2556) 24.19% 

4. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจในการบริหารสูคณะมากขึ้น สงผลให 
การบริหารงานคลองตัว 

5. มคีณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ทีป่ระกอบดวยผูทรงคณุวฒุภิายนอก 
ซึ่งเปนผูมีความรู มีผลงานทั้งดานวิชาการและธุรกิจ 

6. ศษิยเกาของคณะวิทยาการจัดการมีศกัยภาพ และใหการสนบัสนนุคณะเปนอยางดี 
7. มีโครงการบริการวิชาการเดน สามารถตอบสนองชุมชน 
8. มีกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
9. มีระบบประกันคุณภาพดี 
10. มีการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
11. บุคลากรตรงตามสาขา 
12. ไดรับการสนับสนุนในการศึกษาตอ 
13. มีการกระจายอำนาจ 
14. บุคลากรมีหนาท่ีชัดเจน 

¨Ø´á¢ç§ 
(Strengths) 

¨Ø´Í‹Í¹ 
(Weaknesses) 

âÍ¡ÒÊ 
(Opportunity) 

ÀÒÇÐ¤Ø¡¤ÒÁ 
(Threats) 
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¨Ø´á¢ç§ 
(Strengths) 

¨Ø´Í‹Í¹ 
(Weaknesses) 

âÍ¡ÒÊ 
(Opportunity) 

ÀÒÇÐ¤Ø¡¤ÒÁ 
(Threats) 

1. จำนวนอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการมีนอย มีผูชวยศาสตราจารย 8 คน  
(12%) อาจารย 55 คน (87.30%) (รายงานประจำป 2554 คณะวิทยาการจัดการ) 

2. ผลงานทางวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา) ที่ไดรับการรับรอง 
มีจำนวนนอย 

3. หองเรียนและหองปฏิบัติการไมเพียงพอตอจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,165 คน  
(นักศึกษาปกติ ปริญญาตรี 1,723 คน ภาคพิเศษ ปริญญาตรี 366 คน และ 
ปริญญาโท 76 คน) 

4. นักศึกษาท่ีเขามาเรียนในคณะวิทยาการจัดการ มีศักยภาพคอนขางต่ำ 
5. หองปฏิบัติการและครุภัณฑไมเพียงพอ 
6. อาจารยมีจำนวนนอยไป ไมสามารถพัฒนาหลักสูตรไดหลากหลาย 
7. อาจารยยังขาดประสบการณ ดานการวิจัยและพัฒนา 
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1. การเมืองการปกครอง มีการกระจายอำนาจการปกครองสูทองถ่ิน คณะสามารถ
สรางเครือขายบูรณาการความรู บริการวิชาการและการวิจัยรวมกับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน 
และชมุชนไดหลากหลายศาสตร รวมทัง้ยงัเปนแหลงรายไดทีจ่ะเพิม่ข้ึนอกีทางหน่ึง 

2. นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลป 2555 
2.1 นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ประกอบดวย นโยบายดาน

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต นโยบายดานการศึกษา เชน สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ และเพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 

2.2 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เชน จัดระบบ
บริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 

2.3 นโยบายบริการจัดการบานเมืองที่ดี 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดใหความสำคัญของ

การพฒันาคน สูการเรียนรูตลอดชีวติอยางยัง่ยนื (แผนยทุธศาสตรการพฒันา
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ.2555-2558), 2556) 

2.5 นโยบายรัฐบาลเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มรายไดผูที่ 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท เปนโอกาสท่ีทำใหมรีายได
คาตอบแทนพนักงานเพ่ิม สงเสริมดานขวัญและกำลังใจ ตลอดจน 
เปนการกระตุนใหมีผูสนใจที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นดวย 

3. สถานการณการผลิตดานการเกษตรของประเทศมีแนวโนมดีขึ้น และจังหวัด
อุตรดิตถมีผลผลิตท่ีสงผลตอเศรษฐกิจของจังหวัดท่ีสำคัญ ทั้งดานการเกษตร 
อุตสาหกรรม การพาณิชย และบริการหลายอยาง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ 
มีบทบาทสำคัญในการใหบริการวิชาการ การวิจัย เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและทองถ่ิน 

4. การเปดประชาคมอาเซียนสงผลใหคณะวิทยาการจัดการ คนไดเขาถึงการศึกษา 
การฝกอบรม การวิจัย นวัตกรรม ฯลฯ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยาง
เหมาะสม 

¨Ø´á¢ç§ 
(Strengths) 

¨Ø´Í‹Í¹ 
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âÍ¡ÒÊ 
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¨Ø´á¢ç§ 
(Strengths) 

¨Ø´Í‹Í¹ 
(Weaknesses) 

âÍ¡ÒÊ 
(Opportunity) 

ÀÒÇÐ¤Ø¡¤ÒÁ 
(Threats) 

1. การเปดเสรีทางการศึกษาและการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก มีการรวมกลุม

กันทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการยายฐานการผลิต การเคลื่อนยายแรงงาน เปนตน 

สงผลตอการพัฒนากำลังคนใหมีความรู ความสามารถ ท้ังดานภาษาและเทคโนโลยี 

2. การใหบริการการศึกษาของสถาบันการศึกษาตางๆ มีจำนวนมากข้ึน สงผลตอ

จำนวนนักศึกษาเขาใหม 

3. นกัเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ปนตวัปอนอดุมศกึษามคีณุภาพโดยรวมตำ่ลง ประกอบกบั

ประชากรไทยเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ จำนวนเด็กและเยาวชนมีจำนวนลดลง  

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ. 

2555-2558), 2556) 

4. ความเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลย ีพลงังาน และสิง่แวดลอม สงผลตอการจางงาน 

การผลิต และการอยูรอดของมนุษย 

5. การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทำใหเกิดความตองการแรงงาน 

6. ความเจริญทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วกวาการพัฒนาทางดานการใช

อุปกรณที่ทันสมัยในสถานศึกษา 

7. การสะสมชื่อเสียงยังไมเพียงพอ 
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á¼¹¡ÅÂØ·¸ �¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 5 »‚ 

กลยุทธที่ 1 
การพัฒนา 

ศักยภาพบัณฑิต  

กลยุทธที่ 4 
การบริการทางวิชาการสูชุมชน 

กลยุทธที่ 5 
ดำรงศิลปวัฒนธรรม  

และโครงการตามแนวพระราชดำริ 

กลยุทธที่ 2 
การบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 3 
ความเปนเลิศ 

ดานงานวิจัยและนวัตกรรม 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃà»š¹Í§¤�¡ÃªÑé¹¹Ó Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ã¹à¢μÀÒ¤àË¹×Í 

¾Ñ¹¸¡Ô¨ 
• ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง 
• สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• สรางองคความรูดวยการวิจยั เพือ่ความเปนเลศิทางการจัดการ พรอมทัง้บรูณาการ 

 สูการเรียนการสอน ถายทอดสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

• ขยายการใหบริการวิชาการและความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
• สงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนวพระราชดำริ 

(¾.È.2556-2560) 
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¡ÅÂØ·¸ �¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºÑ³±Ôμ 

กลวิธีท่ี 1 จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตดานบริหารจัดการอยางมี
คุณภาพ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะชีวิตการทำงาน มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมุงสูความเปนเลิศ 
ทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
1.1 คณะมีการบริหารหลักสูตรท่ีเปดสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อยางสมบูรณ ตรงตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตอบสนองดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และ 
การบริการ การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในตลาดประชาคมอาเซียน 

1.2 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และขยายการศึกษาในระดับ
บณัฑติศกึษาสาขาอ่ืนๆ เพือ่ใหสอดคลองกับศกัยภาพของบุคลากรของคณะ 

และความตองการของสังคม 

1.3 กระบวนการการจัดผูสอน พัฒนาการเรียนรูอยางมีหลักเกณฑ เพื่อพัฒนา
บัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร 

1.4 สงเสริมความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารย 

และนักศึกษา โดยใหการอบรมท้ังจากคณะ และหนวยงานภายนอก 
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กลวิธีท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชา ใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
2.1 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
2.2 อาจารยผูสอนตองรวมกันจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทักษะการพัฒนา

นักศึกษาครบท้ัง 5 ดาน ตามเกณฑมาตรฐาน TQF 
2.3 มีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การจัดการศึกษาตามกรอบและ

รอบระยะเวลาของแหลงประเมินภายในและภายนอก 
2.4 ภาควิชาตองพฒันาหลกัสตูรใหมและเดมิ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF 

 
 
กลวิธีท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
3.1 คณะสงเสริมใหบริการแกนักศึกษาอยางครบถวน เพื่อเสริมสรางและ 

อำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ มีระบบอาจารย 

ที่ปรึกษา มีบุคลากรสายสนับสนุน 

3.2 คณะใหอิสรภาพในการพัฒนาสรางสรรคงาน กิจกรรมพิเศษ โครงการ 
สหกิจศึกษา โครงการธุรกิจจำลอง และโครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

โดยโครงการบางโครงการตองสามารถยกระดับสูการหารายได 
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กลวิธีท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะ  
และกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางความยั่งยืน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
4.1 การบริหารระบบการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจติดตาม 

การควบคุมงาน การพัฒนางานในสำนักงานคณบดี และการบริหารงานบุคคล 
เนนการมีสวนรวมของทุกคนในคณะ ทำงานเปนทมี และมกีารกระจายอำนาจ 

4.2 คณะมีการบริหารโดยจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานดานตางๆ 
4.3 คณะควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ ดาน 
4.4 พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีทำงาน และสรางบรรยากาศในการทำงานท่ีดี  

โดยจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือสนับสนุนคณาจารย 
เชน หองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม มีคอมพิวเตอรพอดี 
กับผูเรียน มี LCD และอุปกรณอื่นๆ 

4.5 คณะเตรียมบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงและจัดการความรู เพื่อรองรับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

4.6 จัดตั้งคณะนิเทศศาสตร และคณะบัญชี 

 
 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 2 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
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กลวิธีท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหกาวหนา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
5.1 คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหมีการประสบการณ และ

ความชำนาญในการปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน โดยการสนับสนุนใหมีโอกาส
อยางเสมอภาคทั่วถึง 

5.2 ใหโอกาสฝกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และศึกษาดูงานตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ 

5.3 ใหโอกาสพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยใหอยูในระดับที่สูงข้ึน ตามเกณฑ 
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

5.4 จัดกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาบุคลากร ดานการเขียนบทความวิชาการ
หนังสือหรือตำรา เพื่อนำไปตีพิมพ และขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
ใหมากขึ้น 

5.5 พัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม  
ยึดมั่นระบบคุณธรรมในการทำงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

5.6 เรงรัดใหเกิดการพฒันาคณาจารยใหมีผลงานทางวิชาการ 
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กลวิธีท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
6.1 สนับสนุนใหอาจารยในคณะ พัฒนางานวิจัย บูรณาการ และพัฒนา 

การเรียนการสอน โดยจัดสรรงบประมาณใหตามงานที่ทำงาน และพิจารณา 
โดยคณะกรรมการ 

6.2 มีการนำขอมูลหรือผลจากการวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
รายวิชาท่ีพรอม 

6.3 คณะจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มีการบูรณาการรวมกับชุมชน 
ในโครงการที่มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ดำเนินการรวมกันเพื่อใหมี 
ความพรอม 
 
 
กลวิธีท่ี 7 สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
ในการพัฒนาบุคลากร 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

7.1 สงเสรมิใหมคีวามรวมมอืกับหนวยงานภายในและภายนอก ทัง้จากหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน 
7.2 มีกิจกรรมหรือโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกับหนวยงานภายนอก 
7.3 สนับสนุนการเสนอบทความทางวิชาการตีพิมพในวารสารรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีฐานขอมูลใน TCI, IF  

(Impact Factor) 
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กลวิธีท่ี 9 การเผยแพรและถายทอดความรูจากผลงานวิจัยสูชุมชน
และสังคม 

แนวทางการปฏิบัติงาน 

9.1 มีการเผยแพรหรือถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยสูทองถิ่น เพ่ือการ
สรางชุมชนเขมแข็ง โดยมีผลงานระดับหนึ่ง  

9.2 สงเสรมิผลงานวจิยัของอาจารยใหไดรบัการเผยแพรในการประชมุทางวชิาการ 

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานระดับหนึ่ง 

9.3 แลกเปลี่ยนการเสนอบทความทางวิชาการ และการตีพิมพในวารสารรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีฐานขอมูลใน TCI, IF 

กลวิธีท่ี 8 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยตามศาสตรและ
สรางนวัตกรรม 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
8.1 เรงรัดบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความรูจากวิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อนำไปใชประโยชน 
8.2 คณะมีโครงการและโครงการรวมกับมหาวิทยาลัย หรือสงบุคลากรเขาอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพการวิจัยอยางตอเนื่อง 
8.3 มีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ

ใหกับนักวิจัย 
8.4 พฒันาศกัยภาพดานวจิยั โดยเนนการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
8.5 คณะมุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเขารวมประชุมทางวิชาการ 

บูรณาการรวมกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยผูวิจัย 
8.6 คณะใหการสนับสนุนทุนการวิจัยแกคณาจารยและเจาหนาที่ สงเสริม 

นักวิจัยหนาใหม ตลอดจนแสวงหาทนุจากภายในและภายนอก 
8.7 สรางความรวมมอืดานการวจิยักบัหนวยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะ

จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดใกลเคียง เพื่อพัฒนาทางวิชาการ 
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กลวิธีท่ี 10 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ เพ่ือเผยแพรองคความรู  
ประสานความรวมมือ ถายทอด และแลกเปลี่ยน 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
10.1 คณะมีการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในทุกระยะของรอบป 
10.2 ยกระดับการใหบริการวิชาการ สูการเปนที่ปรึกษาดานวิทยาการจัดการ 

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกบุคลากรใหมากที่สุด 
10.3 จัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเทียบโอนในการใหบริการวิชาการ และ 

มีวิทยากรเครือขายเปนที่พึ่งของทองถ่ิน 
10.4 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและศิษยเกา เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

ศิษยเกาและศิษยปจจุบันอยางตอเนื่อง 
 
 
กลวิธีท่ี 11 ขยายการใชพ้ืนที่ใหบริการการศึกษาตามแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
11.1 มีแผนการขยายการใชพื้นที่ใหบริการการศึกษา บริเวณทุงกะโล รวมกับ

มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการจัดการศึกษาดานการบริหารจัดการในระยะ

อันใกล 
11.2 มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชน

บริเวณใกลเคียง เพื่อรวมพัฒนาพื้นที่ทุงกะโล 

11.3 จัดใหมีศูนยพัฒนาอาชีพ ศูนยฝกอบรมระยะสั้น การศึกษานอกระบบ  

เพื่อพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางการปฏิบัติงาน 
12.1 คณะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสืบสานภูมิปญญา การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
12.2 จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง โดยสอดคลองกับ 

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและรวมกับชุมชน 
12.3 ประชาสมัพนัธเรงรดัสนบัสนนุใหอาจารยและนกัศึกษามสีวนรวมในกจิกรรม

ตางๆ รวมกับหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
12.4 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 5 
´ÓÃ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃμÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 

FMS 

Annual Report 2013 2013 

30



คณะผูบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
อาจารย ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร ผูชวยคณบดี 
อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน ผูชวยคณบดี 

หัวหนาภาควิชา 
อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ 
อาจารย ดร.สุพรรษา จิตตมั่น หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน 
  และเศรษฐศาสตร 

อาจารยอุษณีย มากประยูร หวัหนาโครงการจัดตัง้ภาควิชานเิทศศาสตร 

ประธานหลักสูตร 
อาจารย ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักด์ิ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
อาจารยสรณ โภชนจันทร ประธานหลักสูตรการจัดการ 

  การเปนผูประกอบการ 

อาจารยศรีไพร สกุลพันธ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ  
อาจารยวริศรา ดวงตานอย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
อาจารยศิริรัตน อยูบาง ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

¾.È.2556 
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริาวฒัน ชมระกา 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ประธาน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิง่ดาว จนิดาเทวิน 
 รองคณบดีฝายวิชาการ 
 รองประธาน 

3. ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต 
 รองคณบดีฝายบริหาร 
 กรรมการ 

4. อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ 
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 กรรมการ 

5. อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
 หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ 
 กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุพรรษา จิตตมั่น 
 หวัหนาภาควิชาบัญชีการเงนิและเศรษฐศาสตร 
 กรรมการ 

7. อาจารยอุษณีย มากประยูร 
 หัวหนาโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร 
 กรรมการ 

8. อาจารยนันทมนัส หอมเพียร 
 ผูแทนคณาจารย 
 กรรมการ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
»ÃÐ¨Ó¤³ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ 

9. อาจารยพลอยชมพู เชาวนปรีชา 
 ผูแทนคณาจารย 
 กรรมการ 

10. อาจารย ดร.ชัชชัย สุจริต 
 ผูแทนคณาจารย 
 กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ดร.บญุฑวรรณ วงิวอน 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการ 

12. นายทวีศักดิ์ ปงวงศานุรักษ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการ 

13. นายนิรันดร บุญชู 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการ 

14. นายษกะ ฌานรานนท 
 ผูทรงคุณวุฒิ 
 กรรมการ 

15. นางสาวปรารัตน สุขดี 
 รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักงานคณบดี 
 กรรมการและเลขานุการ 

16. นางนฤมล ฮีมินกูล 
 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 
 ผูชวยเลขานุการ 

111111.. 1 9999999.. 9 

2222222.. 2 110000000.. 10 

111111111... 11 

112222222.. 12 

113333333.. 13 

1144444444.. 14 

11555555.. 15 

116666666.. 16 

33333333... 3 

4444444.. 4 

5555555.. 5 

66666666.. 6 

777777.. 7 

8888888.. 8 
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คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร ประกอบดวย อาจารยขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย พนักงานตามสัญญา และพนักงานจางเหมา 
จำนวน 75 คน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

อาจารยขาราชการ 18 พนักงานตามสัญญา 10 

อาจารย 45 พนักงานจางเหมา 2 

รวม 63 รวม 12 

1. จำนวนบุคลากรแยกตามสายงาน 

2. จำนวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
ระดับวุฒิการศึกษา 

รวม ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ำกวา 
ปริญญา 

อาจารยขาราชการ 8  10  - - 18 

อาจารย 12  33 - - 45 

พนักงานตามสัญญา - 2 8 - 10 

พนักงานจางเหมา - - - 2 2 

รวม 20 45 8 2  75 

¨Ó¹Ç¹ºØ¤ÅÒ¡Ã 
»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556 

หนวยนับ : คน 

หนวยนับ : คน 
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3. จำนวนบุคลากรแยกตามเพศ 

4. จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหนงทางวิชาการ 

5. จำนวนบุคลากรที่กำลังศึกษาตอ 

บุคลากร เพศชาย เพศหญิง รวม 

อาจารยขาราชการ  6 12 18 

อาจารย 12 33  45 

พนักงานตามสัญญา 2 8 10 

พนักงานจางเหมา 1 1 2 

รวม 21 54  75 

หนวยนับ : คน 

หนวยนับ : คน 

หนวยนับ : คน 

บุคลากร อาจารย ผูชวย 
ศาสตราจารย 

รอง 
ศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

อาจารยขาราชการ 10 8 - - 18 

อาจารย 45 - - - 45 

รวม 55 8  - - 63 

บุคลากร 
ปริญญาเอก 

ลาศึกษาตอเต็มเวลา นอกเวลาราชการ รวม 

อาจารยขาราชการ 1 - 1 

อาจารย 8 2 10 

รวม 9 2 11 
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บุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ บุคลากรภาควิชาบริหารธุรกิจ 

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 
9. อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต 
10. อ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง 

25 25 26 26 

32 22 33 33 

27 27 

19 9 99 

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 

11. อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์ 
12. อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร 
13. อ.วันธะนา สานุสิทธิ์ 
14. อ.สุกัญญา สุจาคำ 
15. อ.ธิดารัตน เหมือนเดชา 
16. อ.ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน 
17. อ.ดร.สุภัญชลี อนไชยะ 
18. อ.เพิ่มศักดิ์ พันธแตง 
19. อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์ 
20. อ.ศรีไพร สกุลพันธ 

21. อ.สรณ โภชนจันทน 
22. อ.ดร.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. อ.สมเกียรติ ดอนทองแดง 

FMS 35



1 1 

1. ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท 
2. อ.ธนเทพ สุดแสง 
3. อ.ดร.รดี ธนารักษ 
4. อ.ดร.ธัญญา จันทรตรง 

5 5 

2 2 

4 4 6 6 

7 7 8 8 

3 3 

บุคลากรโครงการจัดต้ังภาควิชานิเทศศาสตร บุคลากรโครงการจัดต้ังภาควิชานิเทศศาสตร 

5. อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ 
6. อ.อุษณีย มากประยูร 
7. อ.จักภพ พานิช 
8. อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา 
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1 1 2 2 5 5 

13 13 

17 17 

6 6 

20 20 18 18 19 19 

8 8 9 9 7 7 

3 3 

11 11 

10 10 

4 4 

12 12 

16 16 

15 15 

22 22 

14 14 

21 21 

บุคลากรภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตรบุคลากรภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร  

1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร 
2. ผศ.ศศิพร สุดใจ 
3. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติสุต 
4. ผศ.ธวัชชัย พิมพโพธิ์ 
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 
 เจาหนาที่เทคนิคฝายฝกฯ 

7. นางเสาวลักษณ พุมชาวสวน 

 เจาหนาที่เทคนิคพัสดุ 

8. นายสุทิน อินทะ 

 เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 

9. นายณรงค พรมงาม 

 เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 

10. น.ส.เพลินพิศ สีตื้อ 

  เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 

บุคลากรสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน  

11. นางสาวิทตรี ออดกัน 

  เจาหนาที่ธุรการ 

12. นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล 

  เจาหนาที่ธุรการ 

13. นางนอย คำหลวง 

  เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร 

14. นายเกษม ทองเลิศ 

  เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร 

 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

7 7 

13 13 14 14 

8 8 9 9 10 10 

11 11 12 12 

6 6 
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2556 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2552 

2553 

2554 

2555 

3 

13 

13 

3 

8 

10 

14 

10 

11 

23 

27 

13 

รวม 32 42 74 

ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2553 

2554 

2555 

2556 

73 

96 

142 

147 

151 

301 

438 

402 

224 

397 

580 

549 

รวม 458 1,292 1,750 

บัณฑิตศึกษา 

ปที่เขาศึกษา ศูนย ชาย หญิง รวม 

2554 อุตรดิตถ 7 34 41 

2555 

อุตรดิตถ 4 29 33 

นาน 0 14 14 

แพร 19 42 61 

2556 แพร 5 34 39 

รวม 35 153 188 

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
»ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
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¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡μ Ô 
นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)  
นศ.บ. 4 ป 

21 18 39 

นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 8 29 37 

การจัดการการเปนผูประกอบการ บธ.บ. 4 ป 7 11 18 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 13 19 32 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 6 39 45 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 6 15 21 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 42 49 91 

เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ศ.บ. 4 ป 5 5 10 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 18 79 97 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน 10 32 42 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 1 5 6 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 1 22 23 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) เทียบโอน 0 7 7 

การบัญชี เทียบโอน 9 72 81 

รวม 147 402 549 

FMS 
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นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน)  
นศ.บ. 4 ป 

15 15 30 

นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 9 16 25 

การจัดการการเปนผูประกอบการ บธ.บ. 4 ป 9 7 16 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 11 26 37 

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

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 4 31 35 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 27 58 85 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 7 9 16 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตนาน) บธ.บ. 4 ป 5 7 12 

เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ศ.บ. 4 ป 12 21 33 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 11 67 78 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน 15 37 52 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 4 14 18 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 2 36 38 

การบัญชี เทียบโอน 5 57 62 

รวม 142 438 580 

FMS 
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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 10 11 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 9 13 22 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 2 12 14 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 3 21 24 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 31 46 77 

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

การบัญชี บช.บ. 4 ป 4 30 34 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 5 5 10 

รวม 73 151 224 

นักศึกษารหัส 54 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) นศ.บ. 4 ป 14 14 28 

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 10 15 25 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 7 14 21 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 4 27 31 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 10 20 30 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 29 76 105 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 5 11 16 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 5 32 37 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 3 10 13 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน  4 12 16 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 0 19 19 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) เทียบโอน 4 30 34 

การบัญชี เทียบโอน 1 21 22 

รวม 96 301 397 

FMS 
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นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 5 34 39 

รวม 5 34 39 

นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 4 12 16 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 0 17 17 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตนาน) 0 14 14 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 7 10 17 

บรหิารธรุกจิ (การจดัการธรุกจิบริการ) เทยีบโอน (วทิยาเขตแพร) 3 9 12 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 0 14 14 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป (วิทยาเขตแพร) 5 3 8 

บรหิารธรุกจิ (การจดัการธรุกจิบรกิาร) บธ.บ. 4 ป (วทิยาเขตแพร) 4 6 10 

รวม 23 85 108 

นักศึกษารหัส 54 ชาย หญิง รวม 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 1 12 13 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป (วิทยาเขตแพร) 0 5 5 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 5 8 13 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 1 9 10 

รวม 7 34 41 

¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤¾ÔàÈÉ (¡È.º».) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ บธ.บ. รุน 1 3 8 11 

บริหารธุรกิจ บธ.บ. รุน 2 13 10 23 

บริหารธุรกิจ บธ.บ. รุน 3 4 7 11 

บริหารธุรกิจ บธ.บ. รุน 4 9 7 16 

บริหารธุรกิจ บธ.บ. รุน 5 3 10 13 

รวม 32 42 74 

FMS 
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1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

 • การตลาด 

 • การจัดการธุรกิจบริการ 
 • คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 • การจัดการการเปนผูประกอบการ 
 

2. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

 • การบัญชี 
 

3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

 • เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

4. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

 • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

 • การประชาสัมพันธ 

 

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 • บริหารธุรกิจ 

หลักสูตรการเรียนการสอน ประจำป 2556 
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1. โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   17,494,451 บาท 
 - งบประมาณแผนดิน  6,222,600 บาท 
  • งบบุคลากร  3,832,200 บาท 
  • งบดำเนินการ  2,390,400 บาท 
 - งบรายได  11,271,851 บาท 
  • งบบุคลากร  10,184,351 บาท 
  • งบดำเนินการ  919,600 บาท 
  • งบลงทุน  167,900 บาท 
2. โครงการงบบริการวิชาการ    408,000 บาท 
 - งบประมาณแผนดิน  308,000 บาท 
 - งบรายได  100,000 บาท 
3. โครงการงบวิจัย (งบประมาณแผนดิน)    827,800 บาท  
4. โครงการงบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณแผนดิน)  100,000 บาท   

รวมเปนเงิน   18,830,251 บาท 

 ไดขอสรุป 
 1. งบรายได  11,371,851 บาท 
  • งบบุคลากร  10,184,351 บาท 

  • งบดำเนินการ 1,019,600 บาท 

  • งบลงทุน  167,900 บาท 
 2. งบประมาณแผนดิน  7,458,400 บาท 
  • งบบุคลากร  3,832,200 บาท 

  • งบดำเนินการ  3,626,200 บาท 

5. โครงการบัณฑิตศึกษา (งบรายได)   910,132 บาท  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน   19,740,383 บาท 

 

งบประมาณป 2556 
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Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน 9 อาคาร
ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

วันที่ 31 พฤษภาคม  
พ.ศ.2556 ฝายวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ จัดโครงการ
ป จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ณ หอง
ประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคาร
ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

 

FMS 48



นิเทศศาสตรจัดอบรม  
“เทคนิคการถายภาพเคล่ือนไหวดวยกลอง DSLR” 

วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2556 ภาควิชานิเทศศาสตร  
คณะวิทยาการจัดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การถายภาพเคลื่อนไหวดวยกลอง DSLR” โดยรวมกับบริษัท 
แคนนอน เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการถายภาพ และ 
มีเทคนิคในการถายภาพเคล่ือนไหวดวยกลอง DSLR ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในรายวิชาการถายภาพเพื่อการส่ือสาร 

การประกวดแผนการตลาด 

วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 ณ หองประชุม 
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารราชภัฏพลาซา  
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
ประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษาสาขาการตลาด เพ่ือพัฒนา
ใหนักศึกษามีทักษะในการเขียนแผนการตลาด และสามารถ
ประยุกตใชในการประกอบธุรกิจตอไป โดยไดรับเกียรติ
จากอาจารยอรรจน สีหะอำไพ มาเปนวิทยากรบรรยาย
ใหความรู 
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โครงการผลิตส่ือเพื่อชุมชน ปท่ี 8 

วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ภาควิชา
นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อชุมชน  
ปที่ 8” เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการผลิต
สื่อโทรทัศน ซึ่งเปนการบูรณาการในรายวิชาวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต 
ในการผลิตรายการโทรทัศน” 

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ อาคารเรียนรวมทุงกะโล ภาควิชานิเทศศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ประยุกตในการผลิตรายการโทรทัศน” เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการผลิตสื่อโทรทัศน  
ซึ่งเปนการบูรณาการในรายวิชาการผลิตสื่อประชาสัมพันธ สื่อดิจิตอลในงานวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศน และการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน 
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นักศึกษานิเทศศาสตรศึกษาดูงาน 
การผลิตรายการ  
“ชอง 11 พิษณุโลก” 

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2556 
อาจารยพลอยชมพู เชาวนปรีชา นำ
นักศึกษานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ เขาศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหนักศึกษา 
ไดเห็นการทำงานจริงท้ังเบ้ืองหนาและ
เบื้องหลังในการผลิตรายการโทรทัศน 
ซ่ึงเปนการบูรณาการในรายวิชาการแสดง
และการกำกับรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน และการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน 

วันวิชาการประจำป 2556 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
จัดกิจกรรมงานวันวิชาการเน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ครบรอบ 77 ป ในหัวขอ “สานพลัง
บริหารจัดการ นำวิชาการสูทองถิ่น บนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจำป 2556” ขึ้น เพื่อรวมเฉลิมฉลอง 
วันสถาปนามหาวิทยาลัย และแสดงศักยภาพทางดานวิชาการ
ของคณะวทิยาการจดัการ โดยการนำเสนอผลการดำเนนิงาน
ตามอัตลักษณและเอกลักษณที่มีการบูรณาการศาสตร
ของภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชีการเงินและ
เศรษฐศาสตร และภาควิชานิเทศศาสตร ผานรูปแบบการ
จัดนิทรรศการแบบมีชีวิตท่ีมีการประสานความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายของคณะวิทยาการจัดการ ระหวางวันที่ 1-2 
สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ บริเวณลานช้ัน 1 อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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ภาควิชาบัญชีพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
กอนสำเร็จการศึกษา 

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ภาควิชา
บัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กอนสำเร็จการศึกษา : ดานคณิตศาสตรและ
ภาษาเพื่อการเตรียมพรอมสอบในภาคความรู 
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ณ หองประชุม กรอ.
ชัน้ 4 อาคาร ICIT มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ 

เปดโลกกวางเสนทางวิชาชีพบัญชี 

ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จัดโครงการ “เปดโลกกวางเสนทาง
วิชาชีพบัญชี” ประจำปการศึกษา 2556 วันท่ี 
24 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ หองประชุมชั้น 4 
อาคารราชภัฏพลาซา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 
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Pre Service Training 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
Pre Service Training สูการทำงาน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 
พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ หองประชุม 
วงศวรกลุ ชัน้ 5 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 

 

โครงการ Service Excellence 
“ตอน...บริการเพื่อการเดินทางอยางครบวงจร” 

เมื่อวันพุธท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 อาจารย
วัชราภรณ อารีรัตนศักด์ิ อาจารยผูสอนรายวิชาการบริการ
เพ่ือการเดินทางอยางครบวงจร และรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจการทองเที่ยว ไดจัดโครงการ Service Excellence 
“ตอน . . .บริการเพ่ือการเดินทางอยางครบวงจร”  
ณ บานวงศบุรี-คุมเจาหลวง-รานปนใจ-วัดพระธาตุชอแฮ 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ ) ได เรียนรูจาก
ประสบการณจรงิ โดยการฝกปฏบิตักิารวางแผนการเดินทาง 
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ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 2013” 

เม่ือวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 คณาจารยและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เขารวมการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 2013” ภายใตหัวขอ 
“วิชาการกาวไกล วิจัยสรางสรรค เพ่ือสังคมไทยสูกระแส
โลกาภิวัตน” ณ โรงแรมดุสิต ไอสแลนด รีสอรท จังหวัด 
เชียงราย 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย
เชิงคุณภาพและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร” เพื่อสรางความรู ความเขาใจ  
การกระตุนใหเห็นความสำคัญ และการพัฒนา
ทั กษะในการจั ดทำงานวิ จั ย เชิ งคุณภาพ  
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน สามารถใช 
ในการพัฒนาชุมชน และเพ่ือใหเกิดองคความรู  
การแบงปน และแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถ 
นำความรูที่ไดไปเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ในการปฏิบัติงานจริง โดยจัดขึ้นในระหวางวันที่ 
28-30 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมแมโขง
เดลตารีเวอร จังหวัดเชียงราย 
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การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักวิจัย 

เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ.2556 คณาจารย 
คณะวิทยาการจัดการเขารวมงานมหกรรมงานวิจัย 
แหงชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร  
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการและการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการองคการบริหารสวนตำบล เทศบาลตำบล 
จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย  
ประจำป 2556 

โครงการน้ีเปนการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ
ใหบริการที่มีคุณภาพแกสังคม โดยการนำศักยภาพของบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ใหดำเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อีกท้ังยังเปนการสรางเครือขายความรวมมือ 
ทางดานวิชาการ ระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
และไดผลการ วิจัยของการ
ประเ มินประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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นิเทศศาสตรนำเสนอผลการวิจัย 
การเฝาระวังการโฆษณาทางส่ือ 

เ มื่ อ วั น ท่ี 2 8 พฤศจิ ก ายน  
พ .ศ .2556 ภาควิชานิ เทศศาสตร  
คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะ 
ผูประสานงานภาคเหนือ รวมนำเสนอ
ผลการวิจัยเฝาระวังและการสราง
เครือขายรองเรียนการโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีลักษณะ
เอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ณ โรงแรม 
เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

 

คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ รวมจัดนิทรรศการ 
ในงาน “Self Regulation on Broadcasting 
Conference 2013” 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คณาจารย 
คณะวิทยาการจัดการ เขารวมจัดนิทรรศการในงาน  
“Self Regulation on Broadcasting Conference 2013”
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพมหานคร เพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูและสงเสริมกลไกการกำกับดูแลกันเอง
ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ 
เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย “การศึกษาและขอเสนอแนะ 
เกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย” 
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 
Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมประจำป 2556 

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ
จัดการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 
2556 เพื่อชี้แจงใหผูปกครองมีความเขาใจในเร่ืองการจัด 
การศึกษาและกิจกรรมตางๆ ที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติ 
ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการองคการชุมชน 

เ มื่ อ วั นพุ ธที่ 18 กั นยายน  
พ.ศ.2556 เวลา 08.00 น.-12.00 น. 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ จัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมระบบ 
บริหารจัดการองคการชุมชน”  
ณ หองคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 
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การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จรรยาบรรณ 
ในมุมมองของส่ือและองคกรกำกับดูแลในตางประเทศ 

วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ.2556 คณะวิทยาการ
จัดการ จัดโครงการการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
จรรยาบรรณในมุมมองของสื่อและองคกรกำกับดูแล
ในตางประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร
กรงุเทพมหานคร โดยเชญิคณะวทิยากรเปนผูแทนจาก 
OFCOM  ประเทศอังกฤษ, Advertising Standards Bureau
(ASB) ประเทศออสเตรเลีย, The Southeast Asian Press
Alliance (SEAPA), Indonesia Press Council, สมาคม
โฆษณาแหงประเทศไทย, สมาคมนักขาววิทยุและ
โทรทัศนไทย, สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และ 
ศูนยศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย ส่ือมวลชน
องคกรวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ กลุมภาคประชาสังคม 
และผูแทนจากองคกรกำกับดูแล จำนวน 152 คน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางไตรภาคีในการกำกับดูแลกันเอง 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางไตรภาคีในการกำกับดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ณ โรงแรมโรสการเดน 
สามพราน จงัหวัดนครปฐม วทิยากรประกอบดวย ผูแทนจากสภาวิชาชีพขาววทิยแุละโทรทัศนไทย 
สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย สมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการส่ือมวลชนแหงประเทศไทย 
สถานีวทิยจุฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มเีดยีมอนเิตอร แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวงัระบบยา (กพย.) 
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ ผูแทนจากสถานีโทรทัศนไทย
ทวีสีชีอง 3 สถานวีทิยุโทรทัศนกองทพับกชอง 5 สถานโีทรทศันสกีองทพับกชอง 7 โมเดิรนไนนทวีี 
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส และเครือขายภาคประชาสังคม 
ที่เก่ียวของ โดยผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวย สื่อมวลชน ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ 
ภาคประชาสังคม และเจาที่สำนักงาน กสทช. ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง
ตัวแทนสื่อทางเลือก และนักวิชาการจากแตละภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 110 คน 
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สมัมนาแนวทางปฏิบัติในการกำกบักนัเองในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน (ภาคเหนือ) 

วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมฟรายเดย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
คณะวทิยาการจัดการ จดัโครงการสัมมนาแนวทางปฏิบตัใินการกำกับกันเองในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (ภาคเหนือ) โดยเชิญวิทยากรจากศูนยศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สหพนัธวทิยชุมุชนแหงชาต ิสถาบนัวชิาการส่ือสาธารณะ สถานีโทรทศัน
ไทยพีบเีอส และสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศนและผูสือ่ขาวจังหวัดเชียงใหม โดยผูเขาสมัมนา 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุ ผูสื่อขาววิทยุและผูสื่อขาว
โทรทัศน เคเบิลทีวี องคกรวิชาชีพ สมาคมนักสื่อสารชุมชน ภาคประชาชน และนักวิชาการ 
ที่เก่ียวของในภาคเหนือ ไดแก นครสวรรค พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร นาน ลำปาง 
เชียงใหม เชียงราย ลำพูน พะเยา และอุตรดิตถ รวมท้ังสิ้น 185 คน 

 

บัญชีจัดคายอาสาสานฝนใหนอง 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร 
จัดโครงการคายอาสา “บริการวิชาการ
สานฝนใหนองดำเนินตามโครงการ 
พระราชดำริ” ณ โรงเรียนวัดบานใหมโพธ์ิเย็น
ตำบลวงัแดง อำเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ 
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นักขาวพลเมืองเยาวชนรักษพลังงาน ป 2 

คณะวิทยาการจัดการ รวมกับฝายสื่อสารองคการ  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “นักขาวพลเมืองเยาวชนรักษพลังงาน ป 2”  
ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ หองประชุม กรอ. 
ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

พี่บอกนองเงินทองกองไวไหน 

วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 ภาควิชาบัญชีการเงินและ
เศรษฐศาสตร จัดโครงการ “พี่บอกนองเงินทองกองไวไหน” 
ใหแกนองๆ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ 
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พัฒนาครูผูสอนวิชาเศรษฐศาสตร 

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ.2556 หลักสูตรเศรษฐศาสตร 
ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร จัดโครงการอบรม 
เพือ่พฒันาครผููสอนวชิาเศรษฐศาสตร ณ หองประชุม ครม. ชัน้ 4 
อาจารย ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

เปดโลกการศึกษาใตฟา มรอ. อุตรดิตถ 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ .2556  
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ จัดประชุมทางวิชาการและ 
งานนิทรรศการหลักสูตร ในหัวขอ “เปดโลก 
การศึกษาใตฟา มรอ.” ณ หอประชุมใหญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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เปดโลกการศึกษาใตฟา มรอ. จังหวัดแพร 

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คณะวิทยาการ
จัดการ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดประชุม
ทางวิชาการและงานนิทรรศการหลักสูตร ในหัวขอ 
“เปดโลกการศึกษาใตฟา มรอ.” ณ หอประชุม โรงเรียน 
สูงเมนชนูปถัมภ จังหวัดแพร 

 

เปดโลกการศึกษาใตฟา มรอ. จังหวัดนาน 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ .ศ .2556  
คณะวิทยาการจัดการ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ จัดประชุมทางวิชาการและงานนิทรรศการ
หลักสูตร ในหัวขอ “เปดโลกการศึกษาใตฟา 
มรอ.” ณ หอประชุม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
จังหวัดนาน 
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ภาควิชาบริหารธุรกิจจัดอบรม 
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
กลุมหมูบานมัดหม่ีกี่ลานชาง 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2556 อาจารยสินีนาถ 
วิกรมประสิทธิ และอาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ  
จัดโครงการอบรม “การพัฒนากระบวนการบริหาร
จดัการกลุมหมูบานมัดหมีก่ีล่านชาง” ภายใตโครงการ
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ ใหกับกลุมทอผามัดหมี่บานโคก  
ณ ศาลาประชาธิปไตย ตำบลนาขุม อำเภอบานโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ 

อบรมทักษะดานภาษาเพ่ือเตรียม 
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

เม่ือวันท่ี 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2556 
คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมทักษะ
ดานภาษา ภายใตโครงการ “ASEAN 
CAMP” เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีการ 
เตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
ในป 2558 
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Faculty of Management Science Uttaradit Rajabhat University 

บวงสรวงพระพิฆเนศ 

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ บริเวณลานน้ำพุ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
บวงสรวงพระพิฆเนศ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ ซึ่งเปน 
ที่ยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจของคณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา 

ตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เนือ่งในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 
2556 ผูบริหารและคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ รวมงาน
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ครบรอบ 77 ป 
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สืบสานประเพณีไหวครู ประจำปการศึกษา 2556 

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
เขารวมพิธีสืบสานประเพณีไหวครู ประจำปการศึกษา 
2556 วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมใหญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

สานสัมพันธนองพ่ีบัญชีเขมแข็ง 2556 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร จัดกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ในโครงการสานสัมพันธนองพ่ีบัญชีเขมแข็ง ป 2556  
ณ ศาลาพทุธอตุรมงคล มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ 

สืบสานประเพณีไหวครูนิเทศศาสตร 

วันที่ 18 สิงหาคม พ .ศ .2556  
ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 
ไหวครูนิเทศศาสตร และบายศรีสูขวัญ 
นักศึกษาใหม ภาควิชานิเทศศาสตร  
ในโครงการคืนรักใหทองถิ่น คืนแผนดิน
นิเทศศาสตร ครั้งที่ 6 และรวมกันทำบุญ
อุทิศสวนกุศลใหแกบูรพาจารยที่ลวงลับ 
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วจ. รวมสืบสานประเพณีไทย 
รดน้ำดำหัวขอพรทานอธิการบดี 

เมื่ อ วั น ท่ี 10 เมษายน พ .ศ . 2 556  
คณะวิทยาการจัดการ รวมงานสืบสานประเพณี
สงกรานตจัดขบวนแหน้ำอบน้ำหอมอยางอลังการ 
เพื่อรวมรดน้ำดำหัวขอพรทานอธิการบดีและ
คณาจารยผูเกษียณอายุราชการ ณ ลานชั้น 1 
อาคารภูมริาชภัฏ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ 

 

วจ. จัดงานถวายเทียนจำนำพรรษา 

เ ม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม พ .ศ .2556  
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
รวมสืบสานประเพณีไทย จัดงานถวายเทียน
จำนำพรรษา เนื่ อ ง ในวัน เข าพรรษา ณ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

ฝายกิจการนักศึกษา วจ. ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต 

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2556 ฝายกิจการนักศึกษา 
จัดโครงการปฏิบัติธรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
เพือ่พฒันาชวีตินกัศกึษา ณ วดัอรัญญกิาราม อำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ 
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ทำบุญอาคารเรียนรวมทุงกะโล 

วันที่ 24 ตุลาคม พ .ศ .2556  
ผูบริหารและคณาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ รวมพิธีทำบุญอาคารเรียนรวม 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ณ  
ลำรางทุงกะโล 

 

บัญชีปลูกปาชายเลน 
รวมเฉลิมพระเกียรติ 

เม่ือวันท่ี 18-20 มีนาคม พ.ศ.2556  
อาจารยนันทมนัส หอมเพียร และอาจารย
กรรณิการ ธรรมสรางกูร นำนักศึกษาช้ัน 
ปที่ 4 สาขาการบัญชี ภาควิชาบัญชี 
การ เ งิ นและ เศรษฐศาสตร ไปปลู ก
ปาชายเลน ณ ศูนยอนุรักษปาชายเลน
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

บัญชีดูงานบำบัดน้ำเสีย “แหลมผักเบีย้” 

เม่ือวันท่ี 27-29 กันยายน พ.ศ.2556
อาจารยนันทมนัส หอมเพียร และอาจารย
กรรณิการ ธรรมสรางกูร นำนักศึกษา 
ชั้นปที่ 4 สาขาการบัญชี ภาควิชาบัญชี 
การเงนิและเศรษฐศาสตร ไปศกึษาดงูาน 
การบำบัดน้ำเสียในโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ีย 
จงัหวัดเพชรบุรี 
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กฐินสามัคคีรวมใจบัญชีเปนหน่ึงเดียว 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร จัดโครงการ 
“กฐินสามัคคีรวมใจบัญชีเปนหนึ่งเดียว” ณ ศูนยปฏิบัติธรรมพระธาตุมอนผู อำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ 

วจ. รวมเดินประเพณี  
“สักการะพระยาพิชัย ไหวสาพระแทนศิลาอาสน” 

เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2556 คณาจารยและนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ รวมกิจกรรมเดินประเพณี “สักการะ 
พระยาพิชัย ไหวสาพระแทนศิลาอาสน” ของนักศึกษาใหม  
ประจำปการศึกษา 2556 
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วจ. กีฬาไทย 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ฝายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแขงขันประเพณี  
“วจ. กีฬาไทย ใสใจวัฒนธรรมสู ASEAN Community 
และพรอมใจตานภัยยาเสพติด” เพื่อเปนการกระชับ
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาภายในคณะ และเสริมสราง
การตระหนักในดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

“Walk Rally Freshy 2013” 

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ
จดัการ จดัโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2556 
“สานสัมพันธนองพ่ี . . .Walk Rally 
Freshy 2013” วนัที ่6 มถินุายน พ.ศ.2556  
ณ กองพนัทหารมาที ่7 คายพระยาพิชยั- 
ดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
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สัมมนานิเทศศาสตร ในคืนรักใหทองถ่ิน  
คืนแผนดินนิเทศศาสตร ครั้งท่ี 6 

ภาควิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมการสัมมนา
นเิทศศาสตร ในหวัขอ “เตรยีมพรอมอยางไรในยคุ Digital 
และ AEC” และการสมัมนากลุมยอย ในหัวขอ “คนตวัตน
...บนเสนทางวิชาชีพนิเทศศาสตร” ภายใตโครงการ 
“คืนรักใหทองถิ่น คืนแผนดินนิเทศศาสตร ครั้งที่ 6” 
ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนชุมชน 
เมืองปากฝาง ตำบลง้ิวงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

 

“สานสัมพันธนองพี่บัญชีและ
เศรษฐศาสตรเขมแข็ง” 

ภาควิชาบัญชีการเงินและ
เศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
จัดโครงการ “สานสัมพันธนองพี่ 
บัญชีและเศรษฐศาสตรเขมแข็ง” 
วันที่ 3 กรกฎาคม พ .ศ .2556  
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ 
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วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
ระดับภาควิชา ประจำปการศึกษา 2555 

เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับภาควิชา ประจำปการศึกษา 2555 
โดยมีผูบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เขารวมรับการประเมิน  
ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
ประจำปการศึกษา 2555 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดำเนินการ 

5  5  

2. การผลิตบัณฑิต  4.40  4.64  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5  5  
4. การวิจัย  2.75  3.73  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5  5  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5  5  

รวม 4.14  4.51  

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาบริหารธุรกิจ  

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 
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บทสรุปผูบริหาร 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาการเปนผูประกอบการ และหลักสูตรสาขา
วิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2555 มีอาจารยปฏิบัติงานทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน เปนอาจารยปฏิบัติงานจริง จำนวน 23 คน เปนอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  
จำนวน 25 คน ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 3 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 
จำนวน 14 คน มีนักศึกษารวมทุกชั้นป จำนวน 1,263 คน 
 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2555 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน
เฉลีย่รวม 14 ตวับงชี ้เทากบั 4.51 อยูในระดับดีมาก  โดยมผีลการประเมินดงัน้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 
 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 คะแนนเฉล่ียรวม 4.64  อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
 คะแนนเฉล่ียรวม 3.73  อยูในระดับ ดี   

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก  
องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก  

FMS 

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

73



จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็งภาพรวมของภาควิชา 
• - 
 
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภาพรวมของภาควิชา 
• ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา 
• ควรสงเสริมใหอาจารยมีผลงานวิชาการ เชน บทความวิชาการหรือตำรา 
 
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชาที่สามารถนำไปเปนแบบอยางใหกับ
หนวยงานอ่ืนได (ถามี) 
• - 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2555 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
วันท่ีประเมิน 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 
1 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา ประธาน 

2 อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน กรรมการ 

3 อาจารย ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน กรรมการ 

4 อาจารยปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ กรรมการ 

5 อาจารย ดร.รดี ธนารักษ กรรมการและเลขานุการ 

6 นางสาวเพ็ญประภา อัมระนันท ผูชวยเลขานุการ 

7 นางสาวยุทาวดี เข็มทอง ผูชวยเลขานุการ 

8 นายสุธี อยูยิ้ม ผูชวยเลขานุการ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
ประจำปการศึกษา 2555 

ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดำเนินการ 

5  5  

2. การผลิตบัณฑิต  3.86  3.86  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5  5  
4. การวิจัย  3.78  3.38  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5  5  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5  4  

รวม 4.25  4.06  

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาบัญชีการเงิน 

และเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูใน 

ระดับ ดี  

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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บทสรุปผูบริหาร 

ภาควชิาบญัชกีารเงนิและเศรษฐศาสตร คณะวทิยาการจดัการ มกีารจดัการเรยีน
การสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรสาขา
วชิาเศรษฐศาสตร ในปการศึกษา 2555 มอีาจารยปฏบิตังิานทัง้สิน้ จำนวน 22 คน 
เปนอาจารยปฏิบัติงานจริง จำนวน 19.5 คน เปนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 17 คน  
ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 คน มีนักศึกษารวมทุกชั้นป จำนวน 448 คน 

 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2555 ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 14 ตัวบงชี้ เทากับ 4.06 อยูในระดับดี   
โดยมีผลการประเมินดังนี้  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 
 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คะแนนเฉล่ียรวม 3.86  อยูในระดับ ดี   
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  

 คะแนนเฉล่ียรวม 3.38  อยูในระดับ พอใช   

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 4  อยูในระดับ ดี   

FMS 

Annual Report 2013 2013 

76



จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็งภาพรวมของภาควิชา 
• - 
 
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภาพรวมของภาควิชา 
• ควรนำความรูไปใชใหเต็มศักยภาพในการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการเลือก

กลุมเปาหมายท่ีจะใหบริการวิชาการ เชน นักเรียนระดับช้ัน ม.6 เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ หรือประชาชนทั่วไป 

• ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา 
 
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชาที่สามารถนำไปเปนแบบอยางใหกับ
หนวยงานอื่นได (ถามี) 
• - 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
ประจำปการศึกษา 2555 

ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

องคประกอบ ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดำเนินการ 

5  4.17  

2. การผลิตบัณฑิต  4.75  4.80  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5  5  
4. การวิจัย  3.02  2.89  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5  5  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  5  5  

รวม 4.63  4.27  

สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูในระดับ ดี  

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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บทสรุปผูบริหาร 

ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และหลักสูตรสาขาวิชา
นิเทศศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2555 มีอาจารยปฏิบัติงานทั้งส้ิน จำนวน  
8 คน เปนอาจารยปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 คน เปนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน 
ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน มีนักศึกษารวมทุกชั้นป จำนวน 193 คน 
 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2555 ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีผลการ
ประเมินเฉลีย่รวม 14 ตวับงชี ้เทากับ 4.27 อยูในระดบัด ี  โดยมผีลการประเมิน
ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินการ 
 คะแนนเฉล่ียรวม 4.17  อยูในระดับ ดี   
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 คะแนนเฉล่ียรวม 4.80  อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  
 คะแนนเฉล่ียรวม 2.89  อยูในระดับ ดีมาก   

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก   
องคประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 คะแนนเฉล่ียรวม 5  อยูในระดับ ดีมาก  
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็งภาพรวมของภาควิชา 
• มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ไดเปนรูปธรรม 
• มีการทำวิจัยเปนจำนวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาภาพรวมของภาควิชา 
• ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา 
 
นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของภาควิชาที่สามารถนำไปเปนแบบอยางใหกับ
หนวยงานอ่ืนได (ถามี) 
• โครงการคืนรักใหทองถ่ิน คืนแผนดินนิเทศศาสตร ครั้งที่ 5 มีรูปแบบการ

บูรณาการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยไดอยางเปน
รูปธรรมชัดเจน 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2555 
ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
วันท่ีประเมิน 27 พฤษภาคม พ.ศ.2556 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 
1 ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา ประธาน 

2 อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน กรรมการ 

3 อาจารย ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน กรรมการ 

4 อาจารยปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ กรรมการ 

5 อาจารย ดร.รดี ธนารักษ กรรมการและเลขานุการ 

6 นางสาวเพ็ญประภา อัมระนันท ผูชวยเลขานุการ 

7 นางสาวยุทาวดี เข็มทอง ผูชวยเลขานุการ 

8 นายสุธี อยูยิ้ม ผูชวยเลขานุการ 
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วจ. รบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน (SAR)  
ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2555 

เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2555  
โดยมีผูบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เขารวมรับการประเมิน  
ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
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องคประกอบ ประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนการดำเนินการ 

4.73  4.73  

2. การผลิตบัณฑิต  4.13  4.03  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  5  3.50  
4. การวิจัย  4.13  4.11  

5. การบริการวิชาการแกสังคม 5  5  
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  4.33  3.67  
7. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5  4.87  
8. การเงินและงบประมาณ 5  5  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.81  3.83  

รวม 4.54  4.33  

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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ  

มีผลการดำเนินงานคุณภาพอยูในระดับ ดี  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 
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บทสรุปผูบริหาร 

รายงานสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในรอบปการศึกษา 2555 คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง เอกสาร และ
หลักฐานอางอิงตางๆ ของคณะ พรอมทั้งการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียในการ
จดัการศกึษา ประกอบดวย ผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร นกัศกึษาปจจบุนั ศษิยเกา 
และผูใชบัณฑิต มีขอมูลสรุปไดดังน้ี คณะมีการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ประการ
คือ (1) การสรางบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ (4) การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และคณะไดใหความสำคัญและไดมีการดำเนินการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง มีการนำผลการประเมินคุณภาพสำหรับ
ปการศึกษา 2554 มาใชเปนแนวทางในการกำหนดแผนดำเนินงานและ 
แผนพัฒนาคณะ โดยนำจดุทีค่วรแกไขมาใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนดำเนนิงาน
ประจำปการศึกษา 2555 เพ่ือใหการดำเนินงานของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมปีระสทิธผิลเพิม่มากข้ึน นอกจากน้ี คณะยงัไดมกีารนำจดุเดนมาพฒันาใหดี
ยิง่ขึน้ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 9 องคประกอบ โดยมีตัวบงชี้

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 23 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
ของสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 16 ตวับงชี ้

และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถอีก 2 ตัวบงช้ี รวมเปน 43 ตัวบงช้ี 

สรุปผลการประเมินคาเฉล่ียรวมอยูในระดับดี (4.33) จำแนกตามองคประกอบ
คณุภาพไดดงันี ้ผลการดำเนินงานอยูในระดับดีมาก มจีำนวน 4 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม (5.00) องคประกอบท่ี 8 การเงิน

และงบประมาณ (5.00) องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (4.87) และ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดำเนินงาน (4.73) 
ผลการดำเนินงานอยูในระดับดี จำนวน 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 4 

การวิจัย (4.11) องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (4.03) องคประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (3.83) และองคประกอบท่ี 6 การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม (3.67) ผลการดำเนินงานอยูในระดับพอใช จำนวน 1 องคประกอบ 

ไดแก องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3.50) 
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ในการประเมินคณุภาพปการศึกษาน้ี คณะกรรมการฯ ไดมกีารวเิคราะหจดุแขง็/
แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง วิธีปฏิบัติ 
ท่ีดี/นวัตกรรม เพ่ือเปนแนวทางใหคณะวิทยาการจัดการ ไดพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งขอเสนอแนะที่เปนภาพรวม มีดังนี้ 

1. ควรมีจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) 
โดยเร่ิมจากการวิเคราะหงานหรือกิจกรรมที่จะทำตามเกณฑคุณภาพ และเขียน
รายงานผลการดำเนินงาน (SAR)  

2. ควรจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปในแตละ
ภารกิจของคณะและรวมกันกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ ไวใหชัดเจน 

3. ควรกำหนดโครงสรางของแผนปฏิบัติการประจำปและโครงการ  
โดยกำหนดใหนำขอมูลจากการประเมินผลโครงการหรือแผนปฏิบัติการที่ได
ดำเนินการไปแลว มาเปนสวนสำคัญในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการหรือ 
แผนปฏิบัติการประจำปตอไป 

4. การรายงานผลการดำเนินงานควรเขียนใหชัดเจน ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานของตัวบงชี้ และมีหลักฐานอางอิงตรงตามผลการดำเนินงาน 

5. การอางองิหลกัฐานเกีย่วกบัการประชมุ ควรระบวุนั เวลา วาระการประชมุ 
รวมถึงมติที่ประชุมท่ีตรงกับผลการดำเนินงาน 

6. ควรนำขอสังเกตขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปสังเคราะหใหเปน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 
สัมภาษณผูประกอบการ 

• นอกจากสอนใหรูและเขาใจเน้ือหาตามหลักสูตรแลว ควรตองเนนและปลูกฝง

ดานความอดทน ขยัน ใสใจในการทำงาน มนุษยสัมพันธ ความใฝรู ฝกฝน 
ในหนาท่ีที่มอบหมาย มีความซื่อสัตย และจิตบริการ 

• ควรเพิม่ระยะเวลาในการฝกประสบการณวชิาชีพใหนานขึน้ เชน ฝกประสบการณ

วิชาชีพทั้งป 
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วจ. รับการตรวจเย่ียมเพ่ือพรอมรับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(SAR) ประจำปการศึกษา 2555 

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ รับการตรวจเย่ียมจากคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยคณบดีและหัวหนาภาค
วิชาไดนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ
คร่ึงปแรกตอคณะผูบริหาร ซึ่งนำโดย  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
รองอธิการบดี และคณบดี เพื่อเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
ประจำปการศึกษา 2555 
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คณาจารยและบุคลากร วจ. 
ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต 

เมื่อวันที่ 25-30 มีนาคม 
พ .ศ .2556 คณาจารยและ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
เดินทางไปศึกษาดูงานและ 
เขารวมกิจกรรม “กฬีาเครอืขาย 
วจก.5+1” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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คณาจารยและนักศึกษานิเทศศาสตร
รวมเวทีสัมมนาผูบริโภค 
สื่อวิทยุ-โทรทัศน 

เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2556 คณาจารยและนักศึกษา 
ภาควิชานิเทศศาสตรรวมเวทีสัมมนา
ผูบริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศนภูมิภาค  
ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว 
จังหวัดเชียงใหม 

 

วจ. รวมงานนิทรรศการ 
สหกิจศึกษาเครือขาย 
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง 

เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2556 
คณาจารย และนั กศึ กษาคณะ
วิทยาการจัดการ รวมงานนิทรรศการ
สหกิจศึกษาเครือขายอุดมศึกษา 
ภาคเหนือตอนลาง ประจำปการศกึษา 
2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

FMS 87



คณะผูจัดทำ 
รายงานประจำป 2556 คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ 
อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 

กองบรรณาธิการ 
อาจารยอุษณีย มากประยูร หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร 
อาจารยจักภพ พานิช หัวหนางานประชาสัมพันธ 
นายณรงค พรมงาม เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 

 
ขอขอบคุณ 
หลักสูตร ภาควิชา และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทำ
รายงานประจำปฉบับนี้ 
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