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การดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ไดยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร

ของชาติไวดังนี้ คือ “เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา 

มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง” ซึ่งมีพันธกิจ 5 ดาน ไดแก ผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง  

สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สรางองคความรูดวยการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางการ

จัดการ พรอมทั้งบูรณาการสูการเรียนการสอนถายทอดสูชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ ขยายการใหบริการวิชาการและความรวมมือ

ในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามแนวพระราชดำริ 

ซึ่งในรอบปงบประมาณ 2557 ที่ผานมา การดำเนินงานของ

คณะฯ เกิดผลสำเร็จลุลวงดวยดี ซึ่งเกิดจากความรวมมือ รวมใจ 

เสียสละ ทุมเทแรงกาย แรงใจ จากทุกฝายของบุคลากรในหนวยงาน 

นอกหนวยงาน และนักศึกษาของคณะ โดยการดำเนินงานและกิจกรรม

ทั้งหลายสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากร 

และพัฒนาองคกร กระผมหวังวาบุคลากรของหนวยงานและในคณะ

ทุกคนจะยังคงเปนผูที่รวมกันสรางสรรคกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุน 

พัฒนาวิชาการและดานตางๆ ที่จะสงผลดีตอการจัดการเรียน 

การสอนตอนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถตอไป เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม ประเทศชาติ 

ไดอยางเต็มความสามารถและภาคภูมิใจ และทายน้ีกระผมเชื่อวา

บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทุกคนจะยังคงเปนผูที่รวมกัน

สรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เปนกำลังสำคัญของชาติสืบตอไป 

สารคณบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 



สารรองคณบดีฝายวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน 

รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

ผานรอบการทำงานไปอีก 1 ป สำหรับพันธกิจ 

ในการเปนสถาบนัอดุมศกึษาทีต่องรบัผดิชอบในการสรางคน

ท่ีมีท้ังความรูและคุณงามความดี ฝายวิชาการคณะวิทยาการ

จัดการไดมีการทบทวนการทำงานเปนระยะๆ แมการ

ขับเคลื่อนบางเร่ือง บางโครงการจะตองใชระยะเวลาของ

การบมเพาะ บางเรื่องตองสรางความเขาใจในการยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปตามนโยบายของผูบริหารระดับ

คณะและระดับมหาวิทยาลัย แตทุกภาระหนาที่คือ  

มุงเนนการพัฒนานักศึกษาและอาจารย ตลอดจนบุคลากร

ทุกฝายของคณะ ให เปนผูมีศักยภาพและคุณภาพ 

ดานวชิาการ เปนท่ียอมรบัไดทัง้ตนเองและสังคมทีค่าดหวัง 

การเปลี่ยนแปลงในรอบปถัดไป งานบริหารวิชาการ

ไดมีการเปล่ียนแปลงจากภาควิชาเปนการบริหารงาน

วิชาการโดยหลักสูตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้

เพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ จึงเปนโอกาส

ของคณะท่ีมุงการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ นอกจากน้ี

ฝายงานวิชาการไดรวมงาน 3 ดานเขาดวยกนั คอื ดานวจิยั 

บริการวิชาการและการจัดการความรู เปนคณะกรรมการ

หนวยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการคณะ ทั้งนี้ 

เพื่อใหการทำงานสามารถบูรณาการเนื้อหาสาระของงาน

เขาดวยกัน มีความเปนทีมงานและมีการแบงความ

รับผิดชอบชัดเจน ในโอกาสน้ีจึงขออำนวยอวยพรให 

บคุลากรทกุฝายของคณะ มคีวามสำเรจ็ในผลงานที่เปนไป

ดวยชอบ มีความเขาใจและปรารถนาดีตอกัน ตลอดไป 



ในรอบ 1 ปท่ีผานมา ฝายบริหารไดทำงานโดยคำนึง

ถึงการสรางทีมงานที่แข็งแกรง เพราะ “ทีมงาน” คือหัวใจ
ของการทำงาน เน่ืองจากบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ

ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่

หลากหลาย ดังนั้นเพื่อใหสามารถบริหารงานดานตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนท่ีจะตองบริหารงานแบบ  

“put the right man on the right job” ใหบุคลากรไดมี
โอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีผานพันธกิจ

ตางๆ ของคณะ นอกจากน้ีฝายบริหารยังมีการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเน่ือง ท้ังในดานการสงเสริมและสนับสนุน

ใหศกึษาตอในระดบัทีส่งูขึน้ การกำหนดนโยบายในการกาว

เขาสูตำแหนงทางวิชาการ การพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาการและวิชาชีพ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อใหคณะของเรา 

มีการเตรียมความพรอมและกาวทันตอการเปล่ียนแปลง

ของบริบทโลก ใหสมกับปรัชญาของคณะท่ีวา “เปนผูนำ
ดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง” 

สารรองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต 
รองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการรองคณบดีฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  



ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ฝายกิจการนักศึกษา 

โดยคณาจารยและสโมสรนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

ไดรวมกันสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมของนักศึกษา เกี่ยวของกับโครงการพระราชดำริ 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการสรางความ

สัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับคณะและมหาวิทยาลัย 

และระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน เพื่อมุงหวังที่จะให

เกิดกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชนทั้งแกตัวของนักศึกษา  

ตอคณะวิทยาการจัดการ ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

และตอสังคมสวนรวม ท้ังน้ีดวยความรวมมือจากคณาจารย 

เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคน 

ภายใตการสนับสนุนของผูบริหารทั้งในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงฝายกิจการนักศึกษาจะมุงม่ันในการปฏิบัติ

หนาท่ีในการเสริมสรางนักศึกษาใหเปนผูที่มีคุณธรรมและ

จริยธรรมของสังคมตอไป 

ศึกษา 

จัดการ 

องกับ

าชดำริ 

งความ

ทยาลัย 

ที่จะให

ศึกษา  

ตรดิตถ 

ณาจารย 

ทุกคน 

ณะและ

รปฏิบัติ

รมและ

สารรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
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คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2527 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีสภาพ 

เปนวิทยาลัยครู บุคลากรท่ีมาบุกเบิกกอตั้งเปนบุคลากรท่ียายมาจากคณะตางๆ 

ของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ โดยใชอาคาร 10 ชั้น 3 เปนสำนักงานเลขานุการ 

คณะวิชา และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย 6 ทาน ไดรับแตงต้ังใหรักษาการ 

ผูบริหารคณะวิชา และเปนอาจารยประจำคณะวิชาดังนี้ 

อาจารยพงศศักดิ์ อินทรขาว  

รักษาการหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ  

และหัวหนาภาควิชาการตลาด 

อาจารยสัมพันธ พูนนารถ 

รักษาการรองหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการคณะวิชา  

และรักษาการหัวหนาภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

อาจารยทวิทย กลางณรงค  

รักษาการหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร 

อาจารยบุญเรือน กลางณรงค  

รักษาการหัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ 

อาจารยสมศรี จิระพัฒนชัย  

รักษาการหัวหนาภาควิชาการเงินและการบัญชี 

อาจารยกัลยา ดำรงศิริ   

เปนอาจารยประจำคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

คณะวิชาวิทยาการจัดการดำเนินงานใหบริการการศึกษาเรื่อยมา จนถึงวันที่ 

17 เมษายน พ.ศ.2529 จึงไดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาใหคณะ 

วิชาวิทยาการจัดการเปนคณะวิชาตามกฎหมาย หลังจากนั้นจึงมีการเลือกตั้ง 

ผูบริหารดังน้ี 

ประวัติ ประวัติ 
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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.2546-2547  

อาจารยสุนทร สุขไทย เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

พ.ศ.2547  

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  

“คณะวิทยาการจัดการบนเสนทางมืออาชีพ” ณ สรการฤทธิรณรีสอรท  

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลจากการสัมมนาทำใหผูบริหาร คณาจารย และ

เจาหนาที่ของคณะวิทยาการจัดการ ตกลงพรอมใจยกเลิกภาควิชาตางๆ และ 

ใชวิธีการบริหารจัดการแบบโปรแกรมวิชาเปนตนมา 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 ใหมีระบบการประกันคุณภาพ 

การศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานทุกระดับ 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

การประกันคณุภาพของคณะใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) หลักเกณฑการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานการรับรองผลการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และมาตรฐานสากล 

ISO 9001 : 2000 ทั้งทางดานพันธกิจของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ

ระบบการบริหารงานคุณภาพไว ตลอดจนมกีารปรบัปรงุประสิทธผิลอยางตอเนือ่ง 

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 หลักสูตรการบัญชี 

3. สีน้ำเงิน หมายถึง หลักสูตรนิเทศศาสตร 

4. สีเขียวปกแมลงทับ หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตร 

สัญลักษณประจำคณะสัญลักษณประจำคณะ  
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สีประจำคณะ สีประจำคณะ 

สัญลักษณประจำหลักสูตรสัญลักษณประจำหลักสูตร  

¹Ôà·ÈÈÒÊμÃ� àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ� 

ºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ºÑÞªÕ 

สีฟาน้ำทะเล 
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สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจำคณะ 

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 

¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÊÒÁàÈÕÂÃ»Ò§»ÃÐ·Ò¹¾Ã 
พระพิฆเนศ มหาเทพแหงศาสตรและศิลปที่

คนไทยนับถือวาเปนเทพเจาแหงความรู เปนผูมี

ปญญาเปนเลิศ ปราดเปร่ืองในศิลปวิทยาทุกแขนง 

เปนสัญลักษณแหงความรูและปญญาที่ยิ่งใหญ 

FMS 14



ปรัชญา 

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

นโยบายคุณภาพ 

ความรูเชี่ยวชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบสังคม 

สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน 

ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

2. สรางผลผลิตดานการวิจัยและพัฒนาใหเกิดองคความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน

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 2557 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2557 

คณะวิทยาการจัดการ 

(คณบดี) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

โครงสรางการบริหารงาน 
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งานนโยบาย 

และแผน 

งานประประชาสัมพันธ 

และอัตลักษณ 

งานบริหาร 

งานทั่วไป 

งานบริหาร 

บุคคล 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2557 

สำนักงานคณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2557 

งานสงเสริมกิจกรรม 

นักศึกษา 

งานศิษยเกาและ 

กิจการพิเศษ 

งานสงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมและ 

โครงการตามแนว 

พระราชดำริ 

รองคณบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ.2556) 

โดยใช เทคนิค SWOT เทคนิค SWOT เทคนิค SWOT เทคนิค SWOT 

1. บุคลากรในคณะสวนใหญเปนคนรุนใหม (อายุเฉลี่ย 40 ป ) คณะมีพลัง 

ในการทำงาน 

2. บุคลากรสนใจพัฒนาตนเองและไดรับการสนับสนุนตามเปาหมายของคณะ 

และมหาวิทยาลัย 

3. คุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ภายใน 

ป 2560 จะมีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมทั้งสิ้นประมาณ 

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

4. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจในการบริหารสูคณะมากขึ้น สงผลให 

การบริหารงานคลองตัว 

5. มีคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ซึ่งเปนผูมีความรู มีผลงานทั้งดานวิชาการและธุรกิจ 

6. ศษิยเกาของคณะวิทยาการจัดการมีศกัยภาพและใหการสนบัสนนุคณะเปนอยางด ี

7. มีโครงการบริการวิชาการเดน สามารถตอบสนองชุมชน 

8. มีกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

9. มีระบบประกันคุณภาพดี 

10. มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

11. บุคลากรตรงตามสาขา 

12. ไดรับการสนับสนุนในการศึกษาตอ 

13. มีการกระจายอำนาจ 

14. บุคลากรมีหนาท่ีชัดเจน 

¨Ø´á¢ç§ (Strengths) 

FMS 
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¨Ø´Í‹Í¹ (Weaknesses) 

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  

(นักศึกษาภาคปกติ ปริญญาตรี 1,723 คน ภาคพิเศษ ปริญญาตรี 366 คน  

และปริญญาโท 76 คน) 

4. นักศึกษาท่ีเขามาเรียนในคณะฯ มีศักยภาพคอนขางต่ำ 

5. หองปฏิบัติการและครุภัณฑไมเพียงพอ 

6. อาจารยมีจำนวนนอยไป ไมสามารถพัฒนาหลักสูตรไดหลากหลาย 

7. อาจารยยังขาดประสบการณดานการวิจัยและพัฒนา 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 

  

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 

FMS 19



1. การเมืองการปกครอง มีการกระจายอำนาจการปกครองสูทองถ่ิน คณะสามารถ

สรางเครือขายบูรณาการความรู บริการวิชาการและการวิจัยรวมกับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน

และชมุชนไดหลากหลายศาสตร รวมทัง้ยงัเปนแหลงรายไดทีจ่ะเพิม่ข้ึนอกีทางหน่ึง 

2. นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลป 2555 

2.1 นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ประกอบดวย นโยบาย 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต นโยบายดานการศึกษา เชน สนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางทุนปญญาของชาติและเพ่ิมขีดความสามารถ

ของทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 

2.2 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เชน จัดระบบ

บริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 

2.3 นโยบายบริการจัดการบานเมืองที่ดี 

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดใหความสำคัญของ

การพัฒนาคนสูการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

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

2.5 นโยบายรัฐบาลเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มรายไดผูที่ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท เปนโอกาสที่ทำใหมีรายได 

คาตอบแทนพนักงานเพิ่ม สงเสริมดานขวัญและกำลังใจ ตลอดจน 

เปนการกระตุนใหมีผูสนที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นดวย 

3. สถานการณการผลิตดานการเกษตรของประเทศมีแนวโนมดีขึ้น และจังหวัด

อุตรดิตถมีผลผลิตที่สงผลตอเศรษฐกิจของจังหวัดที่สำคัญทั้งดานการเกษตร 

อุตสาหกรรม การพาณิชยและบริการหลายอยาง ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ 

มีบทบาทสำคัญในการใหบริการวิชาการ การวิจัยเพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนและทองถ่ิน 

4. การเปดประชาคมอาเซียนสงผลใหคณะฯ คนไดเขาถึงการศึกษา การฝกอบรม 

การวิจัย นวัตกรรม ฯลฯ เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางเหมาะสม 

 

âÍ¡ÒÊ (Opportunity) 
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1. การเปดเสรทีางการศึกษาและการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก มกีารรวมกลุมกนั

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีการยายฐานการผลิต การเคลื่อนยายแรงงาน เปนตน  

สงผลตอการพฒันากำลงัคนใหมคีวามรู ความสามารถท้ังดานภาษาและเทคโนโลยี 

2. การใหบริการการศึกษาของสถาบันการศึกษาตางๆ มีจำนวนมากข้ึน สงผลตอ

จำนวนนักศึกษาเขาใหม 

3. นกัเรยีนมธัยมศกึษาทีเ่ปนตวัปอนอดุมศกึษามคีณุภาพโดยรวมตำ่ลง ประกอบกบั

ประชากรไทยเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ จำนวนเด็กและเยาวชนมีจำนวนลดลง  

(แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พ.ศ. 

2555-2558), 2556) 

4. ความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดลอม สงผลตอการจางงาน 

การผลิตและการอยูรอดของมนุษย 

5. การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทำใหเกิดความตองการแรงงาน 

6. ความเจริญทางเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็วกวาการพัฒนาทางดานการใชอุปกรณ

ที่ทันสมัยในสถานศึกษา 

7. การสะสมชื่อเสียงยังไมเพียงพอ 

ÀÒÇÐ¤Ø¡¤ÒÁ (Threats) 
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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 และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง...  

สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล... สราง

องคความรูดวยการวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางการจัดการ พรอมทั้งบูรณาการสู 

การเรียนการสอน ถายทอดสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ... ขยายการใหบริการ

วิชาการและความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ... สงเสริมสนับสนุน 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการตามแนวพระราชดำริ 

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

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºÑ³±Ôμ 

กลวิธีที่ 1 จดัการศกึษาและผลิตบัณฑิตดานบริหารจัดการอยางมคีณุภาพ มมีาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ มีทักษะชีวิตการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของทองถ่ิน 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1.1 คณะมีการบริหารหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยาง

สมบูรณตรงตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ตอบสนองดานการคาการลงทุน การทองเท่ียวและการบริการ การจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ในตลาดประชาคมอาเซียน 

1.2 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและขยายการศึกษาในระดับบัณฑิต

ศึกษาสาขาอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพของบุคลากรของคณะ และความ

ตองการของสังคม 

1.3 กระบวนการการจัดผูสอน พัฒนาการเรียนรูอยางมีหลักเกณฑเพื่อพัฒนาบัณฑิต

ใหมีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร 

1.4 สงเสริมความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและ 

นักศึกษา โดยใหการอบรมทั้งจากคณะและหนวยงานภายนอก 
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กลวิธีที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาใหสามารถจัดการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
2.1 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2.2 อาจารยผูสอนตองรวมกันจัดทำแผนการเรียนท่ีครอบคลุมทักษะการพัฒนา 

นักศึกษาครบท้ัง 5 ดาน ตาม TQF 

2.3 มีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การจัดการศึกษาตามกรอบและ 

รอบระยะเวลาของแหลงประเมินภายในและภายนอก 

2.4 ภาควิชาตองพัฒนาหลักสูตรใหมและเดิม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF 

กลวิธีที่ 3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
3.1 คณะสงเสริมใหบริการแกนักศึกษาอยางครบถวน เพื่อเสริมสราง อำนวยความ

สะดวกในการดำเนินกิจกรรมดานตางๆ มีระบบอาจารยที่ปรึกษามีบุคลากร 

สายสนับสนุน 

3.2 คณะใหอิสรภาพในการพัฒนาสรางสรรคงาน กิจกรรมพิเศษโครงการสหกิจศึกษา 

โครงการธุรกิจจำลองและโครงการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยโครงการ 

บางโครงการ ตองสามารถยกระดับสูการหารายได 
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¡ÅÂØ·¸ �·Õè 2 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 

กลวิธีที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะและกลไก 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางความย่ังยืน 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
4.1 การบริหารระบบการจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจติดตาม  

การควบคุมงาน การพัฒนางานในสำนักงานคณบดี และการบริหารงานบุคคล 

เนนการมีสวนรวมของทุกคนในคณะทำงานเปนทีมและมีการกระจายอำนาจ 

4.2 คณะมีการบริหารโดยจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานดานตางๆ 

4.3 คณะควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกๆ ดาน 

4.4 พัฒนาสภาพแวดลอมที่ทำงานและสรางบรรยากาศในการทำงานที่ดี โดยจัดหา 

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อสนับสนุนคณาจารย เชน  

หองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอม มีคอมพิวเตอรพอดีกับผูเรียน  

มี LCD และอุปกรณอื่นๆ 

4.5 คณะเตรียมบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงและจัดการความรูเพ่ือรองรบัสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลง 

4.6 จัดตั้งคณะนิเทศศาสตรและคณะบัญชี 
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กลวิธีที่ 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหกาวหนา 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
5.1 คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรใหมกีารประสบการณและความชำนาญ

ในการปฏิบัติงานในทุกๆ ดานโดยการสนับสนุนใหไดโอกาสอยางเสมอภาคท่ัวถึง 

5.2 ใหโอกาสฝกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และศึกษาดูงานตามดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการ 

5.3 ใหโอกาสพฒันาคณุวฒุขิองอาจารยใหอยูในระดบัทีส่งูขึน้ตามเกณฑทีม่หาวทิยาลยั

กำหนด 

5.4 จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเขียนบทความวิชาการ หนังสือหรือ

ตำรา เพื่อนำไปตีพิมพและขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น 

5.5 พัฒนาและสงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดวยความรูคูคุณธรรม ยึดมั่น 

ระบบคุณธรรมในการทำงาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

5.6 เรงรัดใหเกิดการพัฒนาคณาจารยใหมีผลงานทางวิชาการ 

กลวิธีที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยโดยบูรณาการ เพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
6.1 สนับสนุนใหอาจารยในคณะพัฒนางานวิจัย บูรณาการ และพัฒนาการเรียน 

การสอน โดยจัดสรรงบประมาณใหตามงานที่ทำและพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

6.2 มกีารนำขอมลูหรือผลจากการวิจยัมาประยุกตใชในการเรยีนการสอนรายวิชาทีพ่รอม 

6.3 คณะจัดการเรียนการสอนและการวิจัยมีการบูรณาการรวมกับชุมชนในโครงการ 

ที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ดำเนินการรวมกันเพื่อใหมีความพรอม 
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กลวิธีที่ 7 สงเสริมใหมีการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนา

บุคลากร 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
7.1 สงเสริมใหมีความรวมมือกับหนวยงานภายในภายนอก ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน 

7.2 มีกิจกรรมหรือโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกับหนวยงานภายนอก 

7.3 สนับสนุนการเสนอบทความทางวิชาการตีพิมพในวารสารรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลยัราชภฏัหรือมหาวิทยาลัยอืน่ทีม่ฐีานขอมลูใน TCI, IF (Impact Factor) 

กลวิธีที่ 8 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยตามศาสตรและสรางนวัตกรรม 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
8.1 เรงรัดบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการความรูจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำ

ไปใชประโยชน 

8.2 คณะมีโครงการและโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสงบุคลากรเขาอบรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพการวิจัยอยางตอเนื่อง 

8.3 มีการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถใหกับ 

นักวิจัย 

8.4 พัฒนาศักยภาพดานวิจัยโดยเนนการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 

8.5 คณะมุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีการเขารวมประชุมทางวิชาการบูรณาการ

รวมกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยผูวิจัย 

8.6 คณะใหการสนบัสนนุทนุการวจิยัแกคณาจารยและเจาหนาที ่สงเสรมินกัวจิยัหนาใหม 

ตลอดจนแสวงหาทุนจากภายในและภายนอก 

8.7 สรางความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอก โดยเฉพาะ

จังหวัดอุตรดิตถและจังหวัดใกลเคียง เพื่อพัฒนาวิชาการ 
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กลวิธีที่ 9 การเผยแพรและถายทอดความรูจากผลงานวิจัยสูชุมชนและสังคม 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
9.1 มีการเผยแพรหรือถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยสูทองถิ่น เพื่อการสราง

ชุมชนเขมแข็ง โดยมีผลงานระดับหนึ่ง 

9.2 สงเสริมผลงานวิจัยอาจารยใหไดรับการเผยแพรในการประชุมทางวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานระดับหนึ่ง 

9.3 แลกเปล่ียนการเสนอบทความทางวิชาการและตีพิมพในวารสารรวมกันระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีฐานขอมูลใน TCI, IF 

กลวิธีที่ 10 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ เพื่อเผยแพรองคความรู ประสาน 

ความรวมมือ ถายทอดและแลกเปล่ียน 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
10.1 คณะมีการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมในทุกระยะของรอบป 

10.2 ยกระดับการใหบริการวิชาการสูการเปนที่ปรึกษาดานวิทยาการจัดการ  

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกบุคลากรใหมากที่สุด 

10.3 จัดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเทียบโอนในการใหบริการวิชาการ และมี

วิทยากรเครือขายเปนที่พึ่งของทองถ่ิน 

10.4 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและศิษยเกา เพื่อสรางความสัมพันธระหวางศิษยเกา

และศิษยปจจุบันอยางตอเนื่อง 
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กลวิธีที่ 11 ขยายการใชพื้นที่ใหบริการการศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

เพื่อเปนแหลงเรียนรู 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
11.1 มแีผนการขยายการใชพืน้ทีใ่หบรกิารการศกึษาบรเิวณทุงกะโลรวมกบัมหาวทิยาลยั 

เพื่อรองรับการจัดการศึกษาดานการบริหารจัดการในระยะอันใกล 

11.2 มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชนบริเวณ

ใกลเคียง เพื่อรวมพัฒนาพ้ืนที่ทุงกะโล 

11.3 จัดใหมีศูนยพัฒนาอาชีพ ศูนยฝกอบรมระยะส้ัน การศึกษานอกระบบ  

เพื่อพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลวิธีที่ 12 พัฒนาระบบและกลไกการสืบสานภูมิปญญา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นและชาติไทย 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
12.1 คณะมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสืบสานภูมิปญญา การทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

12.2 จดักจิกรรมทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง โดยสอดคลองกับแนวนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและรวมกับชุมชน 

12.3 ประชาสมัพันธเรงรดัสนบัสนนุใหอาจารยและนักศกึษามีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ 

รวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

12.4 สนับสนุนกิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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คณะผูบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต รองคณบดีฝายบริหาร 

อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง ผูชวยคณบดี 

อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน ผูชวยคณบดี 

หัวหนาภาควิชา 

อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ 

อาจารย ดร.สุพรรษา จิตตมั่น หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน 

  และเศรษฐศาสตร 

อาจารยอุษณีย มากประยูร หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร 

ประธานหลักสูตร 

อาจารย ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักด์ิ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

อาจารยสรณ โภชนจันทร ประธานหลักสูตรการจัดการ 

  การเปนผูประกอบการ 

อาจารยศรีไพร สกุลพันธ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อาจารยวริศรา ดวงตานอย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

อาจารยศิริรัตน อยูบาง ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย ดร.ชัชชัย สุจริต ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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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 วิกรมประสิทธ ิ

หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ 

กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุพรรษา จิตตมั่น 

หัวหนาภาควิชาบัญชีการเงิน 

และเศรษฐศาสตร 

กรรมการ 

อาจารยอุษณีย มากประยูร 

หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร 

กรรมการ 

8. อาจารยนันทมนัส หอมเพียร 

ผูแทนคณาจารย 

กรรมการ 

9. อาจารยพลอยชมพู เชาวนปรีชา 

ผูแทนคณาจารย 

กรรมการ 

10 อาจารย ดร.ชัชชัย สุจริต 

ผูแทนคณาจารย 

กรรมการ 

11 รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน  

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

12 นายทวีศักดิ์ ปงวงศานุรักษ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

13 นายนิรันดร บุญชู 

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

1 นายษกะ ฌานรานนท 

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

15 นางสาวปรารัตน สุขดี 

รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักงานคณบดี  

กรรมการและเลขานุการ 

16 นางนฤมล ฮีมินกูล 

เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

ผูชวยเลขานุการ 

 

11. 1 999. 9 

444. 4 

2.2 

555. 5 
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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 

หนวยนับ : คน 

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 

หนวยนับ : คน 

จำนวนบุคลากร 

ปงบประมาณ 2557 
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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 

1 1 2 2 

10 10 

3 3 5 5 4 4 

6 6 7 7 8 8 9 9 

13 13 14 14 11 11 12 12 15 15 

22 22 24 24 23 23 21 21 

18 18 19 19 16 16 17 17 20 20 

25 25 
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29 29 

32 32 

33 33 34 34 

30 30 27 27 28 28 

31 31 

1. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา 

2. ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเวทิน 

3. อ.ดร.วิวรรธน มุขดี 

4. อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ 

5. ผศ.มาณี ชูเอียด 

6. อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 

7. อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ 

8. อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต 

9. อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรนัดร 

10. อ.ดร.ชัชชัย สุจริต 

11. อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์ 

12. อ.วันธะนา สานุสิทธิ์ 

13. อ.สุกัญญา สุจาคำ 

14. อ.ธิดารัตน เหมือนเดชา 

15. อ.สมเกียรติ จิระวงศเสถียร 

16. อ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง 

17. อ.ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน 

18. อ.สยาม เจติยานนท 

19. อ.ดร.สุภัญชลี อนไชยะ 

20. อ.เพิ่มศักดิ์ พันธแตง 

21. อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์ 

22. อ.รวมพร มาลา 

23. อ.ศรีไพร สกุลพันธ 

24. อ.ดร.ศิริกานดา แหยมคง 

25. อ.กุลยา อุปพงษ 

26. อ.สรณ โภชนจันทน 

27. อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน 

28. อ.ชนิกานต อัชวนันท 

29. อ.กัลยรัตน คำพรม 

30. อ.สมเกียรติ ดอนทองแดง 

31. อ.พิชญาพร พีรพันธุ 

32. อ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย 

33. อ.นิยดา รักวงษ 

34. อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง 

26 26 
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1 1 

5 5 

2 2 4 4 

6 6 7 7 8 8 

3 3 

1. ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท 

2. อ.ธนเทพ สุดแสง 

3. อ.ดร.รดี ธนารักษ 

4. อ.ดร.ธัญญา จันทรตรง 

5. อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ 

6. อ.อุษณีย มากประยูร 

7. อ.จักภพ พานิช 

8. อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา 

บุคลากรภาควิชานิเทศศาสตร 
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2 2 1 1 5 5 

13 13 

6 6 

17 17 18 18 19 19 

9 9 

20 20 

7 7 

3 3 

11 11 

10 10 

4 4 

12 12 

8 8 

16 16 

15 15 

22 22 23 23 

14 14 

21 21 

1. ผศ.ศศิพร สุดใจ 

2. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร 

3. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติสุต 

4. อ.ชนทิรา ไทยพยัคฆ 

5. ผศ.ธวัชชัย พิมพโพธิ์ 

6. อ.วิวัฒน โลหหิรัญ 

7. อ.สุโรจน ศุภศิริภิญโญ 

8. อ.อลงกรณ สุขจีรเดช 

9. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง 

10. อ.ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร 

11. อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน 

12. อ.วิไลวรรณ ศรีหาตา 

13. อ.ศิริรัตน อยูบาง 

14. อ.ดร.ฐิติวรดา แสงสวาง 

15. อ.ดร.พนินท เครือไทย 

16. อ.นันทมนัส หอมเพียร 

17. อ.เรณู เมฆทับ 

18. อ.วริศรา ดวงตานอย 

19. อ.ดร.ฐานรตี มุขดี 

20. อ.ดร.สุพรรษา จิตตมั่น 

21. อ.ตุลาพร จันทรกวี 

22. อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร 

23. อ.วรพรรณ รัตนทรงธรรม 

บุคลากรภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร 
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1. นางนฤมล ฮีมินกูล 

 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

2.  นางสาววัฒนา แกวพลูปกรณ 

 นักวิชาการบรรณารักษ 

3.  นางสาวปรารัตน สุขดี 

 นักวิชาการการศึกษา 

4.  นางสุรียลักษณ มั่นแยม 

 นักวิชาการการศึกษา 

5. นางสาวิตรี ออดกัน 

 นักวิชาการประกันคุณภาพ 

 

1 1 2 2 3 3 

5 5 

10 10 11 11 

6 6 7 7 8 8 

12 12 9 9 

4 4 

บุคลากรสายสนับสนุน 

6. นางเสาวลักษณ พุมชาวสวน 

 ผูปฏิบัติงานบริหาร 

7. นายณรงค พรมงาม 

 ผูปฏิบัติงานบริหาร 

8. นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล 

 ผูปฏิบัติงานบริหาร 

9. นางสาวเพลินพิศ สีตื้อ 

 ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

10. นายสุทิน อินทะ 

 ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

 

11. นายเกษม ทองเลิศ 

 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร 

12. นางนอย คำหลวง 

 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร 
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ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

บัณฑิตศึกษา 

ปที่เขาศึกษา ศูนย ชาย หญิง รวม 

2554 แพร 1 6 7 

2555 

อุตรดิตถ 4 26 30 

แพร 18 34 52 

นาน 0 14 14 

2556 แพร 3 18 21 

2557 
อุตรดิตถ 3 23 26 

แพร 6 31 37 

รวม 35 152 187 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2554 70 169 239 

2555 106 328 434 

2556 96 322 418 

2557 158 476 634 

รวม 430 1,295 1,725 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2555 1 8 9 

2556 0 6 6 

2557 0 11 11 

รวม 1 25 26 

จำนวนนักศึกษา 

ประจำป 2557 
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¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡μ Ô 
นักศึกษารหัส 57 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 

นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) นศ.บ. 4 ป 13 12 25 

นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 5 25 30 

การจัดการการเปนผูประกอบการ บธ.บ. 4 ป 3 6 9 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 10 12 22 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 5 27 32 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 5 14 19 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 26 32 58 

เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ศ.บ. 4 ป 2 6 8 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 10 69 79 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน 9 29 38 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 1 5 6 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 1 19 20 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) เทียบโอน 0 4 4 

การบัญชี เทียบโอน 6 62 68 

รวม 96 322 418 
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นักศึกษารหัส 54 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) นศ.บ. 4 ป 12 11 23 

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 7 14 21 

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

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 3 25 28 

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 9 20 29 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 22 60 82 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 3 10 13 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 5 32 37 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 2 10 12 

รวม 70 196 266 

นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) นศ.บ. 4 ป 11 10 21 

นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) นศ.บ. 4 ป 4 11 15 

การจัดการการเปนผูประกอบการ บธ.บ. 4 ป 6 6 12 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) บธ.บ. 4 ป 8 20 28 

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

บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) บธ.บ. 4 ป 4 24 28 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป 20 53 73 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตแพร) บธ.บ. 4 ป 5 6 11 

คอมพิวเตอรธุรกิจ (วิทยาเขตนาน) บธ.บ. 4 ป 5 5 10 

การบัญชี บช.บ. 4 ป 9 62 71 

เศรษฐศาสตร ศ.บ. 4 ป 12 17 29 

คอมพิวเตอรธุรกิจ เทียบโอน  11 4 15 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน 1 5 6 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 0 18 18 

การบัญชี เทียบโอน 5 53 58 

รวม 106 328 434 
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¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤¾ÔàÈÉ (¡È.º».) 
นักศึกษารหัส 57 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 1 12 13 

การบัญชี เทียบโอน 2 11 13 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 0 10 10 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 0 13 13 

คอมพิวเตอรธุรกิจ บธ.บ. 4 ป (วิทยาเขตแพร) 6 8 14 

รวม 9 54 63 

นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 3 18 21 

รวม 3 18 21 

นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป 4 9 13 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน 0 17 17 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) บธ.บ. 4 ป (วิทยาเขตแพร) 4 6 10 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 3 9 12 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) บธ.บ. 4 ป (วิทยาเขตแพร) 5 2 7 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 6 6 12 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 0 11 11 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตนาน) 0 14 14 

รวม 22 74 96 

นักศึกษารหัส 54 ชาย หญิง รวม 

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

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 1 0 1 

การบัญชี เทียบโอน (วิทยาเขตแพร) 0 2 2 

รวม 1 6 7 
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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 

 • การประชาสัมพันธ 

 • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

 

5. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 • บริหารธุรกิจ 

ธ.บ.)

หลักสูตรการเรียนการสอน 

ประจำป 2557 

FMS 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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1. โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   5,867,300 บาท 

 - งบประมาณแผนดิน  2,932,200 บาท 

  • งบดำเนินการ   2,932,200 บาท 

 - งบรายได  2,935,100 บาท 

  • งบดำเนินการ   2,211,600 บาท 

  • งบลงทุน   732,500 บาท 

 

2. โครงการบัณฑิตศึกษา (งบรายได)   383,966 บาท 

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น  6,251,266 บาท 

งบประมาณ 

ป 2557 

FMS 

Annual Report 2014 2014 
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“บัญชี” อบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
ในวิชาชีพเตรียมพรอมเขาสู AEC 

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2557 ภาควิชาบัญชี

การเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการ 

“พฒันาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

สาขาการบัญชีเพื่อเตรียมความพรอมสู

อาเซยีน” ณ หอประชุม กรอ. ชัน้ 4 อาคาร ICIT 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

คอมฯ ธุรกิจ จัดงาน “Biz Com Festival 2014” 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ จัดงาน “Biz Com Festival 

2014” ณ ลานช้ัน 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ โดยมีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 

นักศึกษาในรายวิชาปญหาพิเศษและการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถ 

ที่หลากหลายของนักศึกษาคอมพิวเตอรธุรกิจใหผูเขามา

รวมงานไดชมกันอีกดวย 

¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 
Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

“SERVICE THAI หัวใจ INTER” 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน และวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 

2557 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาควิชา

บริหารธุรกิจ จัดโครงการ “SERVICE THAI หัวใจ INTER 

สรางมาตรฐานบริการไทย กาวไกลสู AEC” ณ หอง

ประชุมช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ เพื่อเปนการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

ใหมีความรูเกี่ยวกับแนวโนมภาคอุตสาหกรรมบริการ 

เมื่อกาวเขาสู AEC นอกจากนี้ยังเปนการฝกปฏิบัติการ 

การเรียนรูกระบวนการจัดสัมมนาของนักศึกษาอีกดวย 
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นิเทศศาสตรจัดสัมมนา “พูด คิด พิชิตส่ือ”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นักศึกษา 

สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการสัมมนา  

“พูด คิด พิชิตสื่อ” ณ หองประชุมพวงแสด  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดย 

ไดรับเกียรติจาก ผศ.ประภาษ เพ็งพุม อาจารย

ประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีใหเกียรติมาเปนวิทยากร

ใหความรูและแนวทางในการใชภาษางาน

สื่อสารมวลชนอยางถูกตองและเหมาะสม 

สัมมนา “Go TV Digital ดีหรือไม อยางไรกัน” 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาภาควิชา 

นิเทศศาสตร จัดโครงการสัมมนา “Go TV Digital  

ดีหรือไม อยางไรกัน” ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดย 

ไดรับเกียรติจาก คุณตรี บุญเจือ ผูอำนวยการสวนงาน

กิจการพิเศษ สำนักงาน กสทช. นักวิชาการ ตัวแทน

สื่อมวลชนทองถ่ิน และตัวแทนผูประกอบการในจังหวัด

อุตรดิตถ รวมพูดคุยถึงสถานการณของการเตรียม 

ความพรอมท่ีจะรับมือการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ใหแกนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไปที่รวมงานสัมมนาในครั้งนี้ 
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นักศึกษานิเทศศาสตรศึกษาดูงาน 
การผลิตรายการ “NBT พิษณุโลก” 

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 อาจารย  

ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ และอาจารย 

พลอยชมพู เชาวนปรีชา นำนกัศกึษานเิทศศาสตร 

เขาศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน NBT จังหวัด

พิษณุโลก เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นการทำงานจริง

ทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังในการผลิตรายการ

โทรทัศน เพื่อใหนักศึกษาไดนำประสบการณ

และความรูที่ไดกลับมาบูรณาการการเรียน 

ในรายวิชาการแสดงและการกำกับรายการวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เทคนิคการ 

นำเสนองานอยางมปีระสทิธภิาพ และการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน 

 

โครงการ Service Excellence 
“ตอน...บริการสูความสำเร็จ” 

วันพุธท่ี 26 กรกฎาคม 2557 ไดจัดโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการ Service Excellence

“ตอน...บริการสูความสำเร็จ” ณ โรงแรม

อัมรินทรลากูร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาการจัดการ 

ธุรกิจบริการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ อีกทั้งเพ่ือ

ใหนักศึกษาไดมีประสบการณและไดเรียนรู

เทคนิคการบริหารงานบริการจากภาคธุรกิจ 
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นเิทศศาสตรดงูานสือ่มวลชนทองถิน่ “ปลกุจินตนาการ สานจรยิธรรมส่ือมวลชนรุนใหม” 
ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการศึกษาดูงานดานจริยธรรมของสื่อมวลชนทองถิ่น  

“ปลุกจินตนาการ สานจริยธรรมสื่อมวลชนรุนใหม” ในวันท่ี 28-30 พฤศจิกายน 2557  

ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการดำเนินงานและกระบวนการ

ผลิตสื่อใหเกิดแนวคิดในการสรางสรรคงานดานสื่อสารมวลชน อีกท้ังยังทำใหนักศึกษาเกิดการ

บูรณาการทางความคิดที่เชื่อมโยงระหวางหลักวิชาการและหลักวิชาชีพ ตลอดจนเกิดแรงจูงใจ

และเห็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพดานการส่ือสารมวลชน โดยคำนึงและตระหนักถึง

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนเมื่อสำเร็จการศึกษาในลำดับตอไป 

วันวิชาการประจำป 2557 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จัดกิจกรรมงานวันวิชาการเน่ืองในวันสถาปน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ครบรอบ 78 ป ในหัวขอ “วิทยาการ

จัดการ สานพันธกิจสัมพันธ สรางสรรคชุมชน” ขึ้น 

เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยและแสดง

ศักยภาพทางดานวิชาการของ คณะวิทยาการจัดการ 

โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ 

และเอกลักษณที่มีการบูรณาการศาสตรของภาควิชา 

บริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร 

และภาควิชานิเทศศาสตร ผานรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

แบบมีชีวิตท่ีมีการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย

ของคณะวิทยาการจัดการ ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 

2557 ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ หองประ ชุม ชั้ น 3  

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถฝายวิชาการ 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ จดัโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 

2557 เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมและมีความมั่นใจ

ในการกาวเขาสูการฝกประสบการณวชิาการในสถานประกอบการ 

ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 ฝายวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปจฉิมนิเทศ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หอง

ประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน 9 อาคารภูมิราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมี

กจิกรรมสรปุผลการฝกประสบการณวชิาชพี

และการใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาตอ

การพัฒนาระบบการฝกประสบการณ

วิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการใน

ปการศึกษาตอๆ ไป 
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Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

ชื่อผูวิจัย รายชื่องานวิจัย
วัน/

เดือน/ป
สถานที่/หนวยงาน

1. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา

 อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ

 อาจารยธิดารัตน เหมือนเดชา

การศึกษาและพัฒนาระบบ

การจัดการธุรกิจเกษตร: 

การจัดการแผนธุรกิจขาวอินทรีย 

จังหวัดอุตรดิตถ

1 ก.พ.

2557

การประชุมวิชาการ

ดานธุรกิจและเศรษฐกิจ 

ครั้งที่ 7 ป 2557 “ธุรกิจ

บริการกับกระแสภิวัตน” 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

2. ผศ.มาณี ชูเอียด แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

สายวิชาการ (พนกังานมหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

21 มี.ค. 

2557

โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว 

จังหวัดพิษณุโลก

3. อาจารย ดร.สุพรรษา จิตตมั่น ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ

การทําบัญชีครัวเรือนในตําบลง้ิวงาม 

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

21 มี.ค. 

2557

โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว 

จังหวัดพิษณุโลก

4. อาจารยสโุรจน ศุภศิริภิญโญ การเปรียบเทียบความเขมแข็งของกลุม

ตามปรัชญาทุนนิยมกับกลุมแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษากลุมผูปลูกสับปะรดหวยมุน 

อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 

กับกลุมขาวอินทรียบานวังดิน 

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

21 มี.ค. 

2557

โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว 

จังหวัดพิษณุโลก

5. อาจารยรวมพร มาลา Service Innovation and Value 

Added Creation of Handicraft 

Business: A Case Study of 

Chiangmai Laithong Limited 

Partnership, Chiang Mai, Thailand.

31 มี.ค.

–

3 เม.ย 

2557

International Journal of 

Arts and Sciences (IJAS) 

Conference, Conference 

Department, IJAS, Paris, 

France.

การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย คณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2557 
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ชื่อผูวิจัย รายชื่องานวิจัย
วัน/

เดือน/ป
สถานที่/หนวยงาน

6. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา

 ศรีไพร สกุลพันธ

สังเคราะหโครงการศึกษาพัฒนาระบบ

การจัดการธุรกิจเกษตร: 

การจัดการแผนธุรกิจขาวอินทรีย

24-25

เม.ย.

2557

การประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และนานาชาติ ครั้งที่ 5 

“ยกระดับมหาวิทยาลัย

กาวไกลสูมหาวิทยาลัยโลก” 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

7. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา

 อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน

 อาจารย ดร.พรรณนภา เช้ือบาง

 อาจารย ดร.พนินท เครือไทย

 อาจารย ดร.รดี ธนารักษ

การพัฒนาการรวมกลุมและ

การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมกลุมคลัสเตอร

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

(คลัสเตอรทอง-เงิน จังหวัดสุโขทัย)

8 พ.ค.

2557

การประชุมวิชาการ 

การนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 

“บูรณาการสหวิทยาการ

งานวิจัยสูมาตรฐานสากล” 

ณ ศูนยประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

8. อาจารย ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน Organizational Performance throuy 

transformational leadership and 

organizational learning of Gems and 

Jewellery Exporting Business, Thailand.

25-26

ส.ค.

2557

7
th
 Asia-Pacifi c Business 

Research Conference, 

Bayview Hotel, Singapore.

9. อาจารย ดร.สุภัญชลี อนไชยะ The Relationship of Learning 

Organization, Knowledge Management

and the Performance of Rajabhat 

Universities’ Hotel Business in Thailand.

25-26

ส.ค.

2557

7
th
 Asia-Pacifi c Business 

Research Conference, 

Bayview Hotel, 

Singapore.

10. อาจารยรวมพร มาลา The Keys to Success of the Local 

Entrepreneur in Product Innovation 

in Four to Five Star OTOP’s 

(One Tambon or Sub-District, 

One Product) in Northern Thailand.

25-26

ส.ค.

2557

7
th
 Asia-Pacifi c Business 

Research Conference, 

Bayv iew Hotel, 

Singapore.

11. อาจารยสิทธิพร 

 พรอุดมทรัพย

A Study of Consumer Behavior in 

Online Marketing of Organic Rice 

Contributing to Accessibility of 

Electronic Commerce, Uttaradit 

Province.

3 ธ.ค. 

2557

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ

12. อาจารย ดร.ภาศิริ 

 เขตปยรัตน

ปจจัยการจัดการดานการผลิตที่สงผลตอ

ความสามารถทางการแขงขัน

ของธุรกิจเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน 

อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

3 ธ.ค. 

2557

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการทำบัญชีครัวเรือน 
ในตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

อาจารย ดร.สุพรรษา จิตตมั่น อาจารยภาควิชาบัญช ี

การเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ รวมนำเสนอหัวขอ

งานวจิยัเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการทำบัญชี

ครัวเรือนในตำบลง้ิวงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ”  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 

2014” วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมวังจันทนริเวอรวิว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

Service Innovation and Value Added Creation 
of Handicraft Business: A Case Study of Chiangmai 
Laithong Limited Partnership, Chiang Mai, Thailand 

อาจารยรวมพร มาลา อาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ รวมนำเสนอหัวของานวิจัย Service 

Innovation and Value Added Creation of Handicraft Business: 

A Case Study of Chiangmai Laithong Limited Partnership, 

Chiang Mai, Thailand. ในการประชุม International Journal of 

Arts and Sciences ( IJAS) Conference, Conference  

Department, IJAS, Paris, France. วันท่ี 31 มีนาคม  3 เมษายน 

2557 ณ ประเทศฝรั่งเศส 

การจัดการแผนธุรกิจขาวอินทรีย จังหวัดอุตรดิตถ 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา ไดนำเสนอ

งานวิจัยหัวขอ “การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ

เกษตร: การจัดการแผนธุรกิจขาวอินทรีย จังหวัดอุตรดิตถ” 

ในการประชมุวิชาการดานธรุกจิและเศรษฐกจิ ครัง้ที ่ 7 ป 2557  

“ธุรกิจบริการกับกระแสโลกาภิวัตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ยกระดบัมหาวทิยาลยักาวไกลสูมหาวทิยาลยัโลก  
วันที่ 24-25 เมษายน 2557 ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา  

นำเสนองานวิจัยหัวขอ “สังเคราะหโครงการศึกษาพัฒนา

ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร: การจัดการแผนธุรกิจขาว” 

ในการประชุมวชิาการและเสนอผลงานวิจยัระดับชาตแิละนานาชาติ 

ครั้งท่ี 5 “ยกระดับมหาวิทยาลัยกาวไกลสูมหาวิทยาลัยโลก”  

ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
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The Relationship of Learning Organization, 
Knowledge Management and the Performance 
of Rajabhat Universities' Hotel Business in 
Thailand 

อาจารย ดร.สุภัญชลี อนไชยะ อาจารยภาควิชาบริหาร

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

รวมนำเสนอหัวของานวิจัย “The Relationship of Learning 

Organization, Knowledge Management and the 

Performance of Rajabhat Universities' Hotel Business 

in Thailand” ในการประชุมนำเสนองานวิจัย ภายใตหัวขอ  

7
th
 Asia-Pacific Business Research Conference ระหวางวันท่ี 

25-26 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร 

 

Organizational Performance throuy 
ransformational leadership and organizational 
learning of Gens and Jewellery Exporting 
Business, Thailand 

อาจารย ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน อาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ รวมนำเสนอหัวของานวิจัย “Organizational 

Performance throuy transformational leadership and 

organizational learning of Gens and Jewellery Exporting 

Business, Thailand” ในการประชุมนำเสนองานวิจัย ภายใต

หัวขอ 7
th 
Asia-Pacific Business Research Conference ระหวาง

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ Bayview Hotel Singapore 

ประเทศสิงคโปร 

 

อตุสาหกรรมกลุมคลสัเตอร อตุสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่งประดับ (คลสัเตอรทอง-เงนิ จงัหวัดสโุขทยั) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา  

นำเสนองานวิจัยหัวขอ “สังเคราะหการพัฒนาการรวมกลุม

และการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมกลุมคลัสเตอร อุตสาหกรรม

อัญมณีและเคร่ืองประดับ (คลัสเตอรทอง-เงิน จังหวัดสุโขทัย)”

ในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภเูกต็ คร้ังที ่ 2 “บรูณาการสหวิทยาการงานวิจยั

สูมาตรฐานสากล” ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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The Keys to Success of the Local Entrepreneur 
in Product Innovation in Four to Five Star  
OTOP’s (One Tambon or Sub-District,  
One Product) in Northern Thailand 

อาจารยรวมพร มาลา อาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการ รวมนำเสนอหัวของานวิจัย “The Keys 

to Success of the Local Entrepreneur in Product 

Innovation in Four to Five Star OTOP’s (One Tambon or 

Sub-District, One Product) in Northern Thailand ” ระหวาง

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร 

A Study of Consumer Behavior in Online 
Marketing of Organic Rice Contributing to 
Accessibility of Electronic Commerce,  
Uttaradit Province 

อาจารยสทิธพิร พรอุดมทรพัย อาจารยภาควชิาบรหิารธรุกจิ 

คณะวิทยาการจัดการ รวมนำเสนอหัวของานวิจัย A Study of 

Consumer Behavior in Online Marketing of Organic Rice 

Contributing to Accessibility of Electronic Commerce, Uttaradit 

Province ในการประชุม URUIC 2014 การประชุมวิชาการ 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งท่ี 10 พ.ศ.2557 

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

ปจจัยการจัดการดานการผลิตที่สงผลตอความสามารถ
ทางการแขงขันของธุรกิจเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน  
อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

อาจารย ดร.ภาศริ ิเขตปยรตัน อาจารยภาควชิาบรหิารธรุกจิ 

คณะวิทยาการจัดการ รวมนำเสนอหัวของานวิจัย ปจจัย 

การจัดการดานการผลิตท่ีสงผลตอความสามารถทางการแขงขัน

ของธุรกิจเฟอรนิเจอรและเคร่ืองเรือน อำเภอสูงเมน จังหวัด

แพร ในการประชุม URUIC 2014 การประชุมวิชาการ 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครั้งท่ี 10 พ.ศ.2557 

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
URU 

ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม 
ประจำป 2557 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาการ

จัดการ จัดการประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม 

ประจำปการศึกษา 2557 เพ่ือช้ีแจงใหผูปกครอง 

มีความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษาและ

กิจกรรมตางๆ ที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติทั้งใน

ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 
Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

บัญชีจัดคายอาสาสานฝนใหนอง 
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2557 ภาควิชาบัญชี

การเงินและเศรษฐศาสตร จัดโครงการคายอาสา

“บริการวิชาการสานฝนใหนองดำเนินตาม

โครงการพระราชดำริ” ณ โรงเรียนบานผักขวง 

ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัด

อุตรดิตถ โดยมีกิจกรรมการอบรมใหความรู

การทำบัญชีครัวเรือน วิธีการออมเพื่ออนาคต 

การทำแปลงผักปลอดสารพิษ ฯลฯ 
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โครงการผลิตสื่อ 
เพ่ือชุมชน ปที่ 9 

วันท่ี 9-10 และ  

18 กรกฎาคม 2557 

ภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การผลิต

สื่อเพ่ือชุมชน ปที่ 9” 

เพื่อพัฒนาใหนักศึกษา

นิเทศศาสตรมีทักษะ 

ในการผลิตสื่อโทรทัศน  

ซึ่งเปนการบูรณาการ 

ในรายวิชาวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 

หลักสูตรบัญชี พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กอนสำเร็จการศึกษา 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2557 หลักสูตรการบัญชี 

ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษากอนสำเร็จการศึกษา ดาน

คณิตศาสตรและภาษาเพ่ือการเตรียมพรอม

สอบในภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษากอนสำเร็จการศึกษา

ใหมีความรู พ้ืนฐานในการสอบวิชาความรู 

ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ใชในการสอบเขา

รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ณ หอง

ประชุม กรอ. ชั้น 4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 
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สัมมนาเพื่อพัฒนาครูผูสอน 
วิชาเศรษฐศาสตร 

วันท่ี 20-21 สิงหาคม 2557 หลักสูตร

เศรษฐศาสตร ภาควิชาบัญชีการเงินและ

เศรษฐศาสตร จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนา 

ครูผูสอนวิชาเศรษฐศาสตร ใหแกบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ ณ หองประชุม

ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Dos & Don'ts 
สื่อมวลชนรุนใหม ใสใจจริยธรรม” 

ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ “Dos & Don'ts ส่ือมวลชนรุนใหม

ใสใจจริยธรรม” ในวันที่ 21 กันยายน 2557 

เพ่ือรวมมือกันเตรียมความพรอม เสริมสราง

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลในคูมือ

จริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมถึงวิเคราะห

และตระหนักถึงการใชจริยธรรมจรรยาบรรณ

วิชาชีพใหสอดคลองกับสถานการณส่ือในปจจุบัน 

โดยมีประเด็นสำคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกันระหวางวิทยากรและผู เขารวม คือ  

1) Guideline นกัสือ่สารรุนใหม...ใสใจจรยิธรรมสือ่ 

2) จริยธรรมสื่อยุคใหม กาวอยางไรใหถูกทาง  

3) Dos & Don’ts “กฎหมาย VS จริยธรรม”  

การส่ือสารในงานส่ือ 4) The Power of New Gen

Journalists พลังสื่อรุนใหม เร่ิมที่ใจ เริ่มที่เรา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Creative Thinking  
คิดดี สื่อดี สังคมดี” 

ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยา 

การจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“Creative Thinking คิดดี สื่อดี  

สังคมดี” จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 

2557 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูและ

ความเขาใจเก่ียวกับคูมือจริยธรรมและ

การกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน โดยไดรับเกียรติ

จากผูเช่ียวชาญและผูมีประสบการณตรง 

คือ คุณชาติฉกาจ ไวกวี ผูกำกับ นักโฆษณา

ชางภาพ และผูผลิตรายการ Around me 

มาเปนวิทยากร 

นิเทศศาสตรจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อ Dos & Don’ts 

ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ Dos & Don’ts 

จัดขึ้นในวันท่ี 8-9 และ 15 พฤศจิกายน 2557 

ซึ่งเปนกิจกรรมเผยแพรความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับคูมือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ 

หนังสั้น ละคร สปอตวิทยุ โปสเตอร โดยมีการ

(อานตอหนา 60) 
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นักศึกษาสาขาการบัญชีอบรม 
“เสนทางนักบัญชีรุนใหม” 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 นักศึกษา

ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร

เขารวมการอบรมโครงการ “เสนทาง

นกับญัชรีุนใหม” ซึง่จดัโดยสำนักงาน

พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอุตรดิตถ 

ณ หองกินรี โรงแรมสีหราช จังหวัด

อุตรดิตถ 

อบรมพรอมฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษาท่ีผาน

เขารอบการประกวด โครงการสงเสริมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุนใหม” 

ประจำป 2557 ไดมีการฝกทักษะ พัฒนาแนวคิด 

เสริมความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และเรียนรู

เทคนิคทางการผลิตสื่อตางๆ โดยมีวิทยากร

เฉพาะดานมาเปนผูฝกอบรมและฝกปฏิบัติ 

ตลอดโครงการ 

(ตอจากหนา 59) 
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วจ.  รวมสืบสานประเพณีไทย 
“มหาสงกรานต 2557” 

วันท่ี 9 เมษายน 2557 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมงานสืบสาน

ประเพณีไทย “มหาสงกรานต 2557”  ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต 

การแขงขันทำลาบและสมตำ การจัดขบวนแหน้ำอบ

น้ำหอมอยางอลังการ เพื่อรวมรดน้ำดำหัวขอพรทาน

อธิการบดีและคณาจารยผูเกษียณอายุราชการ ณ ลาน

ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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สืบสานประเพณีไหวครูประจำปการศึกษา 2557 
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ผูบริหาร คณาจารย และ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เขารวมประเพณีไหวครู

ประจำปการศึกษา 2557 ณ หอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

ตกับาตรขาวสารอาหารแหง 
เนือ่งในวนัสถาปนามหาวิทยาลยั 

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผูบริหารและ

คณาจารย คณะวิทยาการจัดการ รวมทำบุญ

ตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันคลาย

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

ครบรอบ 78 ป 
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วจ. รวมเดินประเพณี 
“สักการะพระยาพิชัย ไหวสาพระแทนศิลาอาสน” 

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ผูบริหาร คณาจารย และ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมกิจกรรมเดินประเพณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ “สักการะพระยาพิชัย

ดาบหกั ไหวสาพระแทนศลิาอาสน” สำหรบันกัศกึษาใหม  

ประจำปการศึกษา 2557 เพื่อเปนการปลูกฝงความมี

คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา รวมถึงการเสริมสราง

สุขภาพอนามัย และตระหนักถึงความจงรักภักดีในสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการทำนุบำรุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง 

รวมจิตมุทิตา...คารวะแดครูผูสราง 
วันท่ี 19 กันยายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ 

จัดงาน “รวมจิตมุฑิตา...คารวะแดครูผูสราง” เพื่อเปน 

การแสดงมุทิตาจิต ความรัก และความเคารพแดอาจารย 

ผู เกษียณอายุราชการ ในปการศึกษา 2557 ไดแก  

ผศ .ศศิพร สุดใจ และอาจารย ดร .วิวรรธน มุขดี  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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คายนิเทศศาสตร  
“CA RANGER ภารกิจจิตอาสา” 

วันที่ 25-26 มกราคม 2557  

ภาควิชานิเทศศาสตร จัดโครงการ 

คายนิเทศศาสตร “CA RANGER 

ภารกิจจิตอาสา” ณ โรงเรียนชุมชน

เมืองปากฝาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อแสดง

ศักยภาพของนักศึกษาในการถายทอด

คว าม รู แ ล ะทั ก ษ ะท า ง วิ ช า ชี พ

นิเทศศาสตรใหกับชุมชนไดนำไปใช

ประโยชน ผานกิจกรรมการการอบรม

เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

ไดแก การจัดรายการวิทยุ การถาย

ภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ การผลิต 

วีดิทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ และ

การนำเสนอผลงานละคร 
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2557 
ฝ าย กิจการ นัก ศึกษา คณะวิทยาการ จัดการ  

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาการจัดการ 

ปการศึกษา 2557 จำนวน 2 รุน โดยรุนท่ี 1 ในระหวาง

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี  

14-15 มิถุนายน 2557 ณ วัดดอยทาเสา อำเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรก

ความรูการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษ

เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน กิจกรรมการเรียน

แบบกลุม และกิจกรรม Walk Rally เพื่อเสริมสราง 

การเรียนรูและการอยูรวมกันสำหรับนักศึกษารุนพี่  

รุนนอง และฝกภาวะความเปนผูนำใหกับนักศึกษา 
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สานสัมพันธนองพี่บัญชีและเศรษฐศาสตร
เขมแข็ง ป 2557 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2557 ภาควิชาบัญชี 

การเงินและเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดกิจกรรมเสริม

สรางความสัมพันธและความสามัคคีระหวาง

คณาจารยและนักศึกษาทุกช้ันป ภายใตโครงการ 

“สานสัมพันธนองพ่ีบัญชีและเศรษฐศาสตร

เขมแข็ง ป 2557” ณ โรงยิมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ 

 

หางนกยูงเกมส 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาคณะวิทยา 

การจัดการ เขารวมการแขงขันกีฬาประเพณีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ “หางนกยูงเกมส”  

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
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วจ. ประชุมสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2557 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ของคณะวิทยาการจัดการ เขารวมการประชุมทำความเขาใจเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ณ หองประชุม ชั้น 3 คณะวิทยา 

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยไดรับเกียรติจาก 

ทานอาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน ผูชวยอธิการบดีดานการประกัน

คุณภาพ มาช้ีแจงสรางความเขาใจเพ่ือใหคณะดำเนินงานดานการประกัน

คุณภาพไดอยางถูกตองตามเกณฑการประกันคุณภาพ 

FMS 66



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2556 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดำเนินการ 4.68 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 

ตัวบงชี้ที่ 1.2.1 ผลการบริหารมหาวิทยาลัยใหเกิดอัตลักษณ 5 

ตัวบงชี้ที่ 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 4.06 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน 

ที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

5 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน

หรือเพ่ือทองถิ่น 

5 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 การสืบสานโครงการพระราชดำริหรือการจัดทำโครงการ

พัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น 

4 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.26 

ตวับงชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 

ตวับงชีท้ี ่2.2 อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

ตวับงชีท้ี ่2.3 อาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 1.07 

ตวับงชีท้ี ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 

ตวับงชีท้ี ่2.5 หองสมดุ อปุกรณการศกึษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดใหกับนักศึกษา 

4 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

4.47 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.06 

ตัวบงชี้ที่ 2.11 ผลงานของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.13 การพัฒนาคณาจารย 2.55 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและบริการ 

ดานขอมูลขาวสาร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.63 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจำนวนอาจารย

ประจำและนักวิจัย 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 2.80 

ตัวบงชี้ที่ 4.5 งานวิจัยที่นำไปใชประโยชน 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการนำความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

5 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือองคกรภายนอก 

5 

ตัวบงชี้ที่ 5.5.1 ผลการชี้นำหรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.5.2 ผลการชี้นำหรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก 5 
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4.67 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 

ตัวบงชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5 

ตวับงชีท้ี ่7.1 ภาวะผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 5 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 5 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.35 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 

ตัวบงชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.70 

เฉล่ียรวม 4.49 
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องคประกอบท่ี 1 องคประกอบท่ี 1 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณาจารยมีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อทองถิ่น 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรเพิ่มเปาหมายดานการวิจัยใหทาทาย มากกวารอยละ 50 

 

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมีระบบและกลไก เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทำแผน

บริการและพัฒนาบุคลากร และแผนปฏิบัติประจำปที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะ 

2. คณะมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตอคณะกรรมการบริหารคณะอยางตอเนื่อง 

และมีการนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 

3. คณะไดมีการประเมินความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

และนำผลการประเมินไปพัฒนาบุคลากรตรงกับความตองการตามภาระหนาที่ 

4. คณะมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ

หลายรูปแบบท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิต รวมถึงมีโครงการ 

ที่เสริมทักษะคุณภาพของบัณฑิตดานคุณธรรม และจริยธรรม 

5. มีการนำผลงานวิจัยมาปรับและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเสริม

ทักษะคุณภาพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

6. คณะมีการสงเสริมใหนักศึกษาและนิสิตเขารวมกิจกรรมในการประชุม

วิชาการระดับชาติหลายรูปแบบ ทำใหเกิดองคความรูและประสบการณตอ 

นักศึกษาโดยตรง 

7. มกีารจัดโครงการเพ่ือพฒันาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม

ของคณะและทุกภาควิชาภายในคณะ 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรนำแผนพัฒนาบุคลากรท้ังในระยะส้ันและระยะยาวมาวิเคราะหปรบัปรงุ

และสรางกลไกเชิงรุก เพื่อผลักดันใหอาจารยมีความพรอมในการลาศึกษาตอ 

หรือเขาสูตำแหนงทางวิชาการ และมีการสงเสริมสนับสนุนกระตุนอยางตอเนื่อง 

2. ควรสงเสริมสนับสนุนทุนวิจัยในช้ันเรียนใหกับอาจารยเพื่อนำมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน อยางนอยทุกหลักสูตร 

3. ควรมีการติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท  

เพื่อเปนฐานขอมูลนำมาพัฒนาหลักสูตร และการเรียนตรงกับความตองการ 

ในตลาดแรงงาน 

4. ควรแยกโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานคุณธรรม

จริยธรรมในแตละดานตามท่ีประกาศไวใหชัดเจน เพื่อทำใหทราบถึงผลของ 

การดำเนินท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังกลาว 

5. ควรสงเสริมใหนักศึกษาหรือการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา เขารวม

การประกวดแขงขันทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดับชาติ เพื่อเปนแบบอยาง

ที่ดีแกสังคมหรือชุมชน 

6. คณะควรนำขอมูลเชิงปริมาณมาทำเปนสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

เปนกลยุทธ 

7. ขอมูลเชิงปริมาณดานการพัฒนาตำแหนงทางวิชาการของอาจารย 

คณะควรสรางแนวทางการมีสวนรวมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูใหเกิดบรรยากาศ 

ในเชิงการพัฒนาดานวิชาการอยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม โดยอาจจะกำหนด 

ระยะเวลาในการนัดหมายเพื่อมาดูความกาวหนาในการเขียนผลงานดานวิชาการ 

8. ขอมูลเชิงปริมาณดานสภาวะบัณฑิตมีงานทำ คณะสามารถนำขอมูล 

ดังกลาวมาจัดทำเปนสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวะ

ที่เปลี่ยนแปลงได หรือปรับปรุงแนวการสอนในบางรายวิชาท่ีสามารถพัฒนา 

ใหเด็กสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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9. ขอมูลเชิงปริมาณดานคุณภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ คณะสามารถนำมาจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

ใหสอดคลองกับอัตลักษณของคณะ ของมหาวิทยาลัย หรือพัฒนาปรับปรุง 

ในแนวการสอนในบางรายวิชาที่สามารถพัฒนาใหเด็กสามารถเขาสูตลาดแรงงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 3 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. มีการสรุปขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตางๆ After Action Review  

(AAR) เพื่อนำไปสูการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. การสรุปผลการดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาความรูใหศิษยเกา ควรแยก

การลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ เพือ่ทำใหทราบวาเปนศิษยเกาหรอืศษิยปจจบุนั 

2. ควรผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารตอนกัศกึษาออกมาเปนแตละดาน 

3. คณะควรจัดกิจกรรม/โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีจัดโดยคณะ เพ่ือใหนักศึกษาทุกภาควิชาไดมีโอกาสเขารวมและสนับสนุน 

ใหนักศึกษาท่ีเขาอบรมนำความรู/ทักษะไปดำเนินกิจกรรมตอไป 

4. ควรจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาความรูหรือประสบการณใหกับ

ศิษยเกาทุกภาควิชา เชน วันซอมรับปริญญาบัตร เปนตน 

นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของคณะท่ีสามารถนำไปเปนแบบอยางใหกับ

หนวยงานอ่ืนได (ถามี) 

1. การสรุปขั้นตอนการดำเนินโครงการ After Action Review (AAR) 
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องคประกอบท่ี 4 องคประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีทุนสนับสนุนงานวิจัยมาก 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. คณะควรสนับสนุนการวิจัยตามตัวบงชี้ที่ ไดประโยชนโดยตรงท่ี 

คณะดำเนินการโดยกลุมผูรับผิดชอบหลักในงานน้ันโดยตรง 

2. คณะควรกำหนดงบประมาณงานวิจัยที่ชัดเจน เชน เรื่องละ 5,000 หรือ 

10,000 บาท แตถาวิจัยที่สนองตอการพัฒนาองคความรูใหขอทุนที่สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

3. หนวยจัดการงานวิจัยของคณะควรประสานกับอาจารย นักวิจัย  

คอยกระตุนประชาสัมพันธ 

4. ควรมีแผนการพัฒนาการเผยแพรงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่

ชัดเจนและตองการใหมีการกระตุน สนับสนุนในเวทีเผยแพรงานวิจัย 

5. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชวยคิดชวยทำ เพื่อนำเสนอเผยแพร 

ผลงานวิจัย การเขียนของบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. ควรใหการสนับสนุนเรื่องการตรวจประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 

โดยผูทรงคุณวุฒิตามศาสตรสาขาวิชาของงานวิจัย 
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องคประกอบท่ี 5องคประกอบท่ี 5  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. คณะควรมีแผนการบริการวิชาการสูสังคม มีทิศทางจะใหการบริการทาง

วิชาการอยางมีรูปแบบและมีสวนรวมในการบริการบริการวิชาการในแตละป 

2. คณะควรสรางการมีสวนรวมของแตละภาควิชาในการกำหนดเปาหมาย

การบริการทางวิชาการของคณะ แลวกำหนดใหเกิดการมีสวนรวมจากภาควิชา

ตางๆ จะไดเปนโครงการในลักษณะบูรณาการท่ีไมสรางภาระงานมากเกินไป 

 

องคประกอบท่ี 6องคประกอบท่ี 6  

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานดานทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักศึกษา วาเกิดผลอยางไร 

เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงในภาคการศึกษาตอไป ซึ่งไมควรเปนการประเมินความ

สำเร็จของโครงการ 

2. ควรอธิบายถึงผลการดำเนินงานทางดานการสรางประโยชนและคุณคา

ตอชุมชนภายใน/ภายนอก เพื่อใหเกิดความชัดเจน 
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องคประกอบท่ี 7องคประกอบท่ี 7  

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. คณบดมีภีาวะผูนำทีจ่ะขบัเคลือ่นการดำเนินงานของคณะไปสูเปาหมายได 

2. บุคลากรของคณะมีความสามัคคีและใหความรวมมือกับการดำเนินงาน

ของคณะเปนอยางดี 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการกำหนดประเด็นการจัดการความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ี

สอดคลองกับบริบทของศตวรรษท่ี 21 

 

องคประกอบท่ี 8องคประกอบท่ี 8  

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. คณะวิทยาการจัดการบริหารงบประมาณตามกรอบและหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

- 

  

องคประกอบท่ี 9องคประกอบท่ี 9  

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

1. ควรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของคณะ (Improvement Plan) 

ที่นำผลประเมินและขอเสนอแนะจากการประเมินในปที่ผานมาเพื่อเขาสู 

การปรับปรุง/การพัฒนาการดำเนินงานในองคประกอบตางๆ 
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ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ประจำปการศึกษา 2556 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.14 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 1.04 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดใหกับนักศึกษา 

4 

ตวับงชีท้ี ่2.9 บณัฑติปริญญาตรีทีไ่ดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระ 

ภายใน 1 ป 

3.93 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.63 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจำนวน 

อาจารยประจำและนักวิจัย 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 1.78 
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.5 งานวิจัยที่นำไปใชประโยชน 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 4.75 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการนำความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวชิาการ 

มาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

5 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสรมิสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

หรอืองคกรภายนอก 

4 

องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 

เฉล่ียรวม 4.19 
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ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ประจำปการศึกษา 2556 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.03 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 4 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 0.76 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

5 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดใหกับนักศึกษา 

4 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

4.44 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.71 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรค 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจำนวน 

อาจารยประจำและนักวิจัย 

5 
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 2.27 

ตัวบงชี้ที่ 4.5 งานวิจัยที่นำไปใชประโยชน 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 4.75 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการนำความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ 

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

5 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือองคกรภายนอก 

4 

องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 

เฉล่ียรวม 4.03 
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ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภาควิชาบัญชีการเงินและเศรษฐศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ประจำปการศึกษา 2556 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 3.90 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 3 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.79 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 1.52 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 

ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
5 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ที่จัดใหกับนักศึกษา 
4 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 
5 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 5 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคำปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 
5 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 4.01 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรค 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจำนวน 

อาจารยประจำและนักวิจัย 
5 
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องคประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 4.06 

ตัวบงชี้ที่ 4.5 งานวิจัยที่นำไปใชประโยชน 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 0 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 4.75 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการนำความรูและประสบการณจากการใหบรกิารวชิาการ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
5 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือองคกรภายนอก 
4 

องคประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 4 

เฉล่ียรวม 4.22 
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Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

ทัศนศึกษาและสัมมนาพัฒนาตลาด 
การคาชายแดน 

วันที่ 25-26 มกราคม 2557 คณะวิทยา 

การจัดการ จัดโครงการทัศนศึกษาชุมชนอาเซียน

และสมัมนาในหวัขอ “การพฒันาตลาดการคา

ชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน”  

ณ โรงแรมวังประภารีสอรท จังหวัดสระแกว  

โดยมีผูบริหาร ไดแก ผศ.ดร.ก่ิงดาว จินดาเทวิน 

รองคณบดีฝายวิชาการ ผศ.ศุภลักษณ ศรุติสุต 

รองคณบดีฝ ายบริหาร อาจารยชนทิรา  

ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณาจารย และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

เขารวมโครงการเพื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในครั้งนี้ 

 

พัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรู
ตามแผนกลยุทธ 

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรูตามแผน

กลยุทธคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร” วันที่ 24-27 มีนาคม 

2557 ณ หองประชุมสัมมนาอมรพันธ  

วิลลารีสอรท จังหวัดระยอง 
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การจัดการความรู  
“ดานการวัดและประเมินผลการเรียน” 

วันท่ี 2 เมษายน 2557 คณะวิทยาการจัดการ

ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ระพินทร โพธ์ิศรี 

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลจาก 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

มาบรรยายใหความรู 

ในหัวขอ “การจัดการ

ความรูดานการวัด

และประเมินผลการ

เรยีน” ณ หองประชุม

ชั้น 3 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

 

โครงการ Creative Thinking  
& Learning To Be Human 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 งานบริหารงาน

บุคคล ฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  

จัดโครงการอบรม Creative Thinking & Learning

To Be Human ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน 

ณ หองประชุมบริการวิชาการ คณะวิทยา 

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

อาจารยนิเทศศาสตรอบรม  
“ครูละครสรางปญญา” 

วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 คณาจารย 

ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

เขารวมการอบรม “ครูละครสรางปญญา”  

ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน 9 อาคารภูมิราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีคุณพฤหัส 

พหลกุลบุตร ผูอำนวยการฝายการศึกษา และ

ผูเชี่ยวชาญจากกลุมละครมะขามปอม มูลนิธิ

สื่อชาวบาน มาเปนทีมวิทยากร 
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คณาจารย วจ. รวมเขาอบรมหลักสูตร
คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

ในป 2557 คณะวิทยาการจัดการไดมี 

การเตรียมความพรอมใหแกคณาจารยดาน 

สหกิจศึกษา โดยสงเสริมใหเขารวมการฝกอบรม

เชงิปฏบิตักิารสหกจิศกึษา “หลกัสตูรคณาจารย

นิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 18 วันที่ 19-22 

พฤษภาคม 2557 มีอาจารยที่เขารวม ไดแก  

อาจารยนันทมนัส หอมเพียร อาจารยศิริรัตน 

อยูบาง อาจารยศรีไพร สกุลพันธ อาจารย

อุษณีย มากประยูร และอาจารยชนิกานต 

อัชวนันท รุนที่ 20 วันท่ี 28-31 ตุลาคม 2557 

มีอาจารยที่เขารวม ไดแก อาจารย ดร.ธัญญา 

จันทรตรง อาจารยสุกัญญา สุจาคำ อาจารย 

ดร.วิสุทธ์ิ สุขบำรุง อาจารยกรรณิการ ธรรมสรางกูร

และอาจารยกมลวรรณ มั่งคั่ง ณ โรงแรม 

กรุงศรีรีเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวย
จิตบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 บุคลากรสาย

สนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ เขารวม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

สายสนับสนุน เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติ งานดวยจิตบริการและ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ” ณ หองรมพะยอม 

อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เพื่อเปนการพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพท่ีดี 

อันจะนำไปสูความสำเร็จในการทำงาน 

และชีวิต 
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คณะวิทยาการจัดการพัฒนาผูสอน 
ดานการวัดและประเมินผล 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยา 

การจัดการ ไดรับเกียรติจากทาน รศ.ดร.ระพินทร 

โพธิ์ศรี ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล

จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ มาบรรยายใหความรู ใหหัวขอ  

“หลักและทฤษฎีการจัดการเรียนรูการวัด

และประเมินผลการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา”

ณ หองประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

คณะวิทยาการจัดการพัฒนาหลักสูตร 
และบุคลากรสูความเปนเลิศ 

วันที ่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยา 

การจัดการ ไดจัดโครงการ “พัฒนาหลักสูตร 

และบุคลากรสูความเปนเลิศ” ณ เชียงคาน

ฮิลลรีสอรท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

โดยมีผูบริหารคณะ หัวหนาภาควิชา ประธาน

หลักสูตร หัวหนางาน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

เขารวมโครงการในคร้ังนี้ 

วิทยาการจัดการ  
สานสัมพันธครอบครัว มรอ. 

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ผูบริหาร 

คณาจารย และบุคลากรของคณะวิทยา 

การจัดการ เขารวมกิจกรรม “สานสัมพันธ

ครอบครัว มรอ.” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถจัดข้ึน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ 

ที่ดีระหวางบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย

ผานกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ การแขงขัน

กีฬาสากลแบบผสมผสาน การแขงขันกีฬา

พื้นบาน งานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ 
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วจ. อุตรดิตถทำความรวมมือเครือขายงานวิจัยทางการบัญชี 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดเขารวมพิธีลงนามความรวมมือเครือขายงานวิจัย 

ทางการบัญชี 49 แหง ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 
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ลงนามความรวมมือทางวิชาการ 
สาขาการบัญชี 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ผูบริหาร 

คณะวิทยาการจัดการ เขารวมพิธีลงนาม 

ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะการบัญชี

และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง และคณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

สัมมนาเครือขาย  
วจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะวิทยา 

การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

จัดการสัมมนาเครือขายคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ตอน “สรางสรรค

คุณภาพการศึกษา มุงพัฒนามาตรฐานงาน 

QA” ณ หองกินรี โรงแรมสีหราช จังหวัด

อุตรดิตถ โดยมีผูบริหารและคณาจารยจาก 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาคเหนือทั้ง 8 แหง เขารวมการสัมมนา 

ในครั้งนี้ 

FMS 87



คณะผูจัดทำ 
รายงานประจำป 2557 คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ท่ีปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ ศรุติสุต รองคณบดีฝายบริหาร 

อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

กองบรรณาธิการ 

อาจารยอุษณีย มากประยูร หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร 

อาจารยจักภพ พานิช หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นายณรงค พรมงาม เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 

 
ขอขอบคุณ 

หลักสูตร ภาควิชา และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทำ

รายงานประจำปฉบับนี้ 
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