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การดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดยึด 

แนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตรของชาติไวดังนี้ คือ “เปนผูนำดาน

การจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง” ซึ่งมีพันธกิจ 5 ดาน ไดแก  

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรมและกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง สรางและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ 

เทคนิคการสอนและการวัดผล พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือพัฒนางานดานการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะสอดคลอง

ตามความตองการของสังคมในศตวรรษที่ 21 คณะฯ สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัย

เพื่อสรางองคความรูดานการวิจัย มุงความเปนเลิศทางการจัดการ พรอมท้ังบูรณาการสู

การเรียนการสอนถายทอดสูชุมชน สังคมและประเทศชาติ ขยายการใหบริการวิชาการและ

ความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และโครงการตามแนวพระราชดำริ 

ซึ่งในรอบปงบประมาณ 2558 ที่ผานมา การดำเนินงานของคณะฯ เกิดผลสำเร็จ

ลุลวงดวยดี ซึ่งเกิดจากความรวมมือ รวมใจ เสียสละจากทุกฝายของบุคลากรท้ังในคณะ 

นอกคณะ และนักศึกษาของคณะ โดยการดำเนินงานและกิจกรรมท้ังหลายสงผลดีตอ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะ ซึ่งกระผมหวังวาบุคลากร

ของคณะทุกคนจะยังคงเปนผูที่มีสวนรวมกันสรางสรรคกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน พัฒนา

วิชาการและดานตางๆ ท่ีจะสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนตอนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตอไป เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 

ประเทศชาติไดอยางเต็มความสามารถและภาคภูมิใจ ตอไป 
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สารรองคณบดีฝายวิชาการ 

ในรอบปการศึกษาพุทธศักราช 2558 ที่ผานมา การดำเนินงานของฝายบริหาร

งานวิชาการ ประกอบดวย (1) งานดานหลักสูตรซ่ึงมีอยู 10 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (2) งานดานวิจัยและ

บริการวิชาการ หรือ RMU คณะฯ ซึ่งไดรวมงาน 3 งาน เขาดวยกัน คือ การวิจัย 

บริการวิชาการ และการจัดการความรู โดยการดำเนินงานที่อยูในบทบาทหนาท่ีความ

รับผิดชอบของทั้ง 2 งานหลักดังกลาว มีลักษณะที่เปนทั้งงานประจำและงานพัฒนา 

ดังนั้นในปนี้ ฝายบริหารงานวิชาการจึงไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสู

ความเปนเลิศดานวิชาการข้ึน 4 ชุด เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานหลักใหเกิดการ

พัฒนาท้ังแกนักศึกษา บุคลากรของคณะ ไดแก คณะอนุกรรมการจัดทำคูมือการกำหนด

คะแนนเกณฑสูความเปนเลิศ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนผลงานดานวิชาการและการ

เขาสูตำแหนงทางวิชาการของบุคลากร คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนดานคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ

การแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร จากผลการดำเนินงานท่ีผานมาของคณะอนุกรรมการ

ทั้ง 4 ชุด สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งตอนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้เพราะเปนไปดวย

ความรวมมือ ความเสียสละ ทุมเทอยางย่ิงของบุคลากรทุกคน ทุกฝายของคณะ 

อยางไรก็ตาม การขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาไมอาจหยุดนิ่งยังคงตองหมั่นทบทวน  

เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาท่ีสามารถสนองตอบความคาดหวัง 

ของตนเองและสังคมไดอยางแทจริง 

 

  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน 

 รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
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คณะวทิยาการจดัการ ไดพฒันาพนัธกจิอยางตอเนือ่งและสอดคลองตามวสิยัทัศน 

พันธกิจ ทิศทางของมหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาคณะฯ ภายใตกรอบการ

บรหิารงบประมาณอยางมปีระสทิธภิาพ ประสิทธผิล มธีรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได 

และใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา และในดานการบริหารจัดการการศึกษา  

ไดเนนความสำคัญกับผูเรียน ฝกใหผูเรียนเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีหองเรียน

และการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนา

ความรูในเวทีการแขงขันตางๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การมีสวนรวม 

ในการรับผิดชอบตอสังคม เพราะคณะฯ เช่ือวา “ความรูจะเปนส่ิงสำคัญท่ีจะชวยผลักดัน

และพัฒนาทำใหนักศึกษาเปนคนดี คนเกงได” ในการดำเนินงานของคณะฯ ไดรับความ

รวมมือรวมแรงของบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ นักศึกษา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

ทุกฝายที่อุทิศตนในการทำงานเปนอยางดี และมีความมุงมั่นท่ีจะขับเคลื่อนให 

คณะวิทยาการจัดการกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

ทายสุดน้ี ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการผลิตผลงานของคณะวิทยาการ

จัดการ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ที่ไดใหความรวมมือและ

สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ดวยดีเสมอมา 

 

  

 อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ 

 รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
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สารรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ในรอบปการศึกษา 2558 ฝายกิจการ 

นักศึกษาโดยคณาจารยและสโมสรนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ไดมุงมั่นในการ

จัดกิจกรรมท้ังของคณะวิทยาการจัดการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

เพื่อแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวและพลังอันยิ่งใหญที่สงผลใหกิจกรรมตางๆ 

บรรลุตามวัตถุประสงคเปนอยางดีเยี่ยม ทั้งกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา เกี่ยวของกับโครงการพระราชดำริ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกากับคณะและมหาวิทยาลัย และระหวาง

ศิษยเกากับศิษยปจจุบัน ทั้งที่เปนประโยชนตอตัวของนักศึกษา ตอคณะวิทยาการ

จัดการ ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และตอสังคมสวนรวม ทั้งนี้ดวยพลัง 

ความรวมมือรวมแรงระหวางคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาการ

จัดการทุกคน ภายใตการสนับสนุนของผูบริหารท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

ซึ่งฝายกิจการนักศึกษาจะมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีในการเสริมสรางนักศึกษาใหเปน 

ผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมตอไป 

 

  

 อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ 

 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

สารรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
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คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตั้ง ข้ึนเมื่อป พ.ศ.2527 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีสภาพ 

เปนวิทยาลัยครู บุคลากรท่ีมาบุกเบิกกอต้ังเปนบุคลากรท่ียายมาจากคณะตางๆ 

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 
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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
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เปนคร้ังแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  

(สมศ.) โดยไดรับผลการประเมินในระดับ AAA 

ในเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการพัฒนาระบบ

การประกันคณุภาพของคณะใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(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 

หมายเลขโทรศพัท 0-5541-6601-20 ตอ 1500-1504 โทรสาร 0-5541-6601-20 

ตอ 1505, 0-5541-6623 และหมายเลขโทรศัพทเคลือ่นที ่08-9961-7441-6 
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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 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2. สีฟาเทา หมายถึง หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต 
3. สีน้ำเงิน หมายถึง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
4. สีเขียวปกแมลงทับ หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สัญลักษณ�ประจำคณะ 
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สีประจำคณะ 

สัญลักษณ�ประจำหลักสูตร 

นิเทศศาสตร เศรษฐศาสตร 

บริหารธุรกิจ บัญชี 

FMS 

สีฟาน้ำทะเล 
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พระพิฆเนศ มหาเทพแหงศาสตรและศิลป 

ที่คนไทยนับถือวาเปนเทพเจาแหงความรู  

เปนผูมีปญญาเปนเลิศ ปราดเปร่ืองในศิลปวิทยา

ทุกแขนง เปนสัญลักษณแหงความรูและปญญา

ที่ยิ่งใหญ 

ความหมายทางสัญลักษณ รูปกายท่ีอวนพี 

หมายถึง ความอุดมสมบูรณ เศียรที่เปนชาง 

หมายถึง ผูมีปญญามาก ตาท่ีเล็ก หมายถึง 

ความสามารถในการมอง แยกแยะสิ่งถูกผิด  

หูและจมูกท่ีใหญ หมายถึง การมีสัมผัสพิจารณา 

ที่ดีเลิศ 

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจำคณะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจำคณะ  

พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร เปนปางดานอัจฉริยภาพท่ีสงผลให

กับผูบูชาทุกทานมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ประสบความสำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย 

ตลอดกาล นอกจากน้ี พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร ยังเหมาะสำหรับ 

ผูที่ทำงานดานหนังสือ ตำรา วิชาการ และสถานศึกษาเปนอยางมาก 

เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ จึงไดทำพิธีจัดต้ังและบวงสรวง “พระพิฆเนศสามเศียรปาง
ประทานพร” เพื่อเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจำคณะ เปนที่ยึดเหน่ียวและศูนยรวม

จิตใจของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร 
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นโยบายคุณภาพ 

ความรูเชี่ยวชาญ ผสานคุณธรรม นำสมัยในสังคม เหมาะสมมืออาชีพ 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบ

สังคม สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการ 

ของตลาดแรงงาน ทองถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 

2. สรางผลผลิตดานการวิจัยและพัฒนาใหเกิดองคความรูเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน  

ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

3. บริการวิชาการแกชุมชน ทองถ่ิน สังคม โดยเนนการมีสวนรวม 

4. ทำนุบำรุง สืบสาน เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ในทองถ่ิน ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 

5. เปนผูนำดานการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบ โปรงใส และตรวจสอบได 

วิสัยทัศน 

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรช้ันนำดานการจัดการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

ปรัชญา 

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะกรรมการบริหาร 

รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

หลักสูตร 

รองคณบดี 

ฝายกิจการ 

นักศึกษา 

งานจัดการ 

ความรู 

ผูชวยคณบดี 

(งานสหกิจศึกษา) 

ผูชวยคณบดี 

(งานประกันคุณภาพ) 

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 

หนวยจัดการ 

งานวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

งานสารสนเทศ 

โครงสรางการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2558 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 
(คณบดี) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

โครงสรางการบริหารงาน 
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งานนโยบาย 

และแผน 

งานประประชาสัมพันธ 

และอัตลักษณ 

งานบริหาร 

งานทั่วไป 

งานบริหาร 

บุคคล 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2558 

สำนักงานคณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

โครงสรางการบริหารงาน ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป 2558 

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. บคุลากรของคณะมีความรูความสามารถเฉพาะทางและเหมาะสมตอการปฏิบตังิาน 

2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การสนับสนุนใหบุคลากรศึกษา 

ตอในระดับที่สูงข้ึน และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการ

เพิ่มมากข้ึน 

3. มีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

4. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

5. มีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

6. หนวยจัดการงานวิจัยมีการสงเสริมใหบุคลากรทำงานวิจัยทั้งหนวยงานภายใน

และหนวยงานภายนอกมากขึ้น 

จุดแข็ง (Strengths) 
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1. การสรางเครือขายเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกับศิษยเกามีนอยและ 

ไมตอเนื่อง 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอและไมเอ้ือตอการเรียนการสอน 

3. ภาระงานอ่ืนนอกเหนือการสอนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน 

4. บุคลากรขาดการทำงานในเชิงรุก และขาดกระบวนทัศนใหมในการแกปญหา/

หรอืคณะขาดการกระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรค และการทำงานในเชิงรกุ

ใหกับบุคลากร 

5. สัดสวนคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 
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จุดออน (Weaknesses) 
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1. ความตองการของตลาดแรงงาน สงผลตอการเปดโอกาสใหคณะฯ สามารถ

จัดการศึกษาไดหลากหลาย 

2. การดำเนินงานภายใตนโยบายภาครัฐที่ใหการสนับสนุนดานการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา สงผลตอความคลองตัวดานการบริหารจัดการ 

3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบการใหเงินกูยืม (กยศ.) เปนการเปดโอกาสใหกับ

นักศึกษามากข้ึน 

4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำใหเกดิความตองการบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถ

และทักษะในวิชาชีพมากขึ้น 

5. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำใหมีการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอน/ 

นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังวิชาชีพเสรีในอาเซียนท่ีสามารถเคล่ือนยายฝมือ

แรงงานได ซึ่งอยูในหลักสูตรที่คณะเปดสอน 

6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น 

7. ชุมชนและทองถ่ินเปดโอกาสใหคณะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกประสบการณ 

1. การเปดการศึกษาแบบเสรี ทำใหมีการแขงขันทางการศึกษามากข้ึน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสงผลตอรูปแบบการเรียนการสอน 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
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โอกาส (Opportunity) 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
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ปรัชญา 

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

วิสัยทัศน� 

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนำดานการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในเขตภาคเหนือ 

 

อัตลักษณ� 

ดี เกง มีหลักการสื่อสาร บริหารจัดการสูทองถ่ิน 

 

นิยาม 

ดี หมายถึง การมีจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีน้ำใจชวยเหลือสังคม  

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ มีความ

ขยันอดทน 

เกง หมายถึง มีความรูความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาเอกและวิชาชีพ
ภาษาตางประเทศ 

มีหลักการส่ือสาร หมายถึง มีการถายทอดท่ีดี มีทัศนคติในเชิงบวก สื่อสาร 

ใหตรงตามวัตถุประสงค 

บริหารจัดการสูทองถิ่น หมายถึง การวางแผน การดำเนินงาน การมีสวนรวม

กับชุมชนการบูรณาการกับทองถ่ิน การสรางเครือขาย 

 

 

แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ป พ.ศ.2558 
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เอกลักษณ� 

มุงบริหารจัดการ (Management) สานพันธกิจสัมพันธ (Engagement) สรางสรรค

สูชุมชน (Creative Community) 

 
กลยุทธ� 

1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต 

2. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธสูความเปนเลิศดานวิจัยและนวัตกรรม 

 อยางมีสวนรวม 

3. มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง 

2. สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและสรางองคความรูสูการเรียนการสอนและ 

 การบริการวิชาการ 

4. สงเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดำริ  

 และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และทองถ่ินสูการเปนประชาคมอาเซียน 

 

 

Annual Report 2015 2015 

FMS 22



วัตถุประสงค�/เป�าประสงค� 

1. เพื่อใหมีหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการ 

 และวิชาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 

3. สรางเครือขายของนักศึกษาและศิษยเกา 

4. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธแบบมีสวนรวม 

5. เพื่อใหคณะมีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองตอความตองการ 

 ของทองถิ่น 

6. เพ่ือสงเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดำริ และ 

 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

8. เพื่อสงเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

9. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา ชุมชนทองถิ่นใหมีความพรอมสู 

 ประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจที่ 1 
 ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ มคีณุธรรม ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง 

เปาประสงค 
1. เพื่อใหมีหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

2. เพือ่พฒันาบณัฑติใหมคีณุภาพเปนทีย่อมรบัตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ 

ในศตวรรษท่ี 21 

3. สรางเครือขายของนักศึกษาและศิษยเกา 

กลวิธ ี
1. พัฒนาหลักสูตรใหไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

2. ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนทักษะในศตวรรษที่ 21 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษาไดแสดง

ศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. ผลักดันใหเกิดเครือขายศิษยเกา เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 1 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ºÑ³±Ôμ 

แผนกลยุทธ�ของคณะวิทยาการจัดการ 
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พันธกิจที่ 3 
 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและสรางองคความรู การเรียนการสอน 

และการบริการวิชาการ 

พันธกิจที่ 4 
 สงเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนว

พระราชดำริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธแบบมีสวนรวม 

2. เพื่อใหคณะมีผลงานวิจัยและนำองคความรูประยุกตสูการบริการวิชาการ  

ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน 

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนว 

พระราชดำริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลวิธ ี
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ 

2. สงเสริมการมีสวนรวมการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ ระหวางเครือขายภายใน

และภายนอกอยางตอเนื่อง 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการทำผลงานวิจัย

ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน 

4. ผลักดันใหบุคลากรและนักศึกษานำองคความรูไปประยุกตสูการบริการวิชาการ 

5. สงเสริมใหเกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมในการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดำริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 2 ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¾Ñ¹¸¡Ô¨ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
Œ́Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁáººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ 
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พันธกิจที่ 2 
 สรางและพัฒนาระบบการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อสงเสริมศักยภาพบุคลากร 

กลวิธ ี
1. สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. มีระบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

3. มีการควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณ 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีชองทางสื่อสารภายในองคกรที่เอื้อตอการบริหาร

จัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

5. สงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อยางตอเน่ือง 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 3 ÁÕËÅÑ¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃμÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ 
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พันธกิจที่ 5 
 พฒันาบคุลากร นกัศกึษา และทองถิน่สูการเปนประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษา ชุมชนทองถ่ินใหมีความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

กลวิธ ี
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

นักศึกษา ชุมชนทองถ่ินใหมีความพรอมสูการเปนพลเมืองอาเซียน 

2. สรางเครือขายความรวมมือระดับบุคลากรหรือองคกร ทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 

¡ÅÂØ·¸ �·Õè 4 ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 
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คณะผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2558 

คณะผูบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ 

อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ  รองคณบดีฝายบริหาร 

อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง  ผูชวยคณบดี 

อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน  ผูชวยคณบดี 
 

ประธานหลักสูตร 
อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักด์ิ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

อาจารยธิดารัตน เหมือนเดชา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ 

อาจารย ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย 

อาจารยกมลวรรณ มั่งคั่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการตลาด 

อาจารยศรีไพร สกุลพันธ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

อาจารยนันทมนัส หอมเพียร ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

อาจารยอุษณีย มากประยูร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารยสุโรจน ศุภศิริภิญโญ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

อาจารย ดร.ชัชชัย สุจริต ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

อาจารย ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
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1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ประธาน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองประธาน 

3. อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธ ิ
 รองคณบดีฝายบริหาร 

กรรมการ 

4. อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กรรมการ 

5. อาจารย ดร.ชัชชัย สุจริต 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 

6. อาจารยธิดารัตน เหมือนเดชา 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 

 7 อาจารยอุษณีย มากประยูร 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 

8. อาจารยนันทมนัส หอมเพียร 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 

9 อาจารย ดร.ฐิติวรดา แสงสวาง 
ผูแทนคณาจารย 

กรรมการ 

10 อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง 
ผูแทนคณาจารย 

กรรมการ 

11 อาจารย ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน 
ผูแทนคณาจารย 

กรรมการ 

12 รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

13 นายทวีศักดิ์ ปงวงศานุรักษ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

14 นายษกะ ฌานรานนท 
ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

15 นายนิรันดร บุญชู 
ผูทรงคุณวุฒิ  

กรรมการ 

16 นางนฤมล ฮีมินกูล 
หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 

17 นางสาวิทตรี ออดกัน 
นักวิชาการประกันคุณภาพ 

ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการ 
ประจำคณะวิทยาการจัดการ 
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คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย และพนักงานจางเหมา จำนวน 74 คน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
อาจารยขาราชการ 15 พนักงานตามสัญญา 11 

อาจารย 46 พนักงานจางเหมา 2 

รวม 61 รวม 13 

1. จำนวนบุคลากรแยกตามสายงาน 
หนวยนับ : คน 

2. จำนวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
ระดับวุฒิการศึกษา 

รวม ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ำกวา 
ปริญญาตรี 

อาจารยขาราชการ 8  7  - - 15 
อาจารย 13 33 - - 46 
พนักงานตามสัญญา - 2 9 - 11 
พนักงานจางเหมา - - - 2 2 

รวม 21 72 9 2  74 

หนวยนับ : คน 

จำนวนบุคลากร 
ปงบประมาณ 2558 

Annual Report 2015 2015 
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3. จำนวนบุคลากรแยกตามเพศ 

4. จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหนงทางวิชาการ 

5. จำนวนบุคลากรที่กำลังศึกษาตอ 

บุคลากร เพศชาย เพศหญิง รวม 
อาจารยขาราชการ  4 11 15 
อาจารย 13 33 46 
พนักงานตามสัญญา 2 9 11 
พนักงานจางเหมา 1 1 2 

รวม 20 54 74 

หนวยนับ : คน 

หนวยนับ : คน 

หนวยนับ : คน 

บุคลากร อาจารย ผูชวย 
ศาสตราจารย 

รอง 
ศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

อาจารยขาราชการ 9 6 - - 15 
อาจารย 46 - - - 46 

รวม 55 6 - - 61 

บุคลากร 
ปริญญาเอก 

รวม 
ลาศึกษาตอเต็มเวลา นอกเวลาราชการ 

อาจารยขาราชการ - - - 

อาจารย 10 - 10 

รวม 10 - 10 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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1 1 2 2 3 3 3 

5 5 4 4 

10 10 9 9 13 13 11 11 11 12 12 

14 14 15 15 

22 22 23 23 21 21 

18 18 16 16 17 17 

6 7 8 8 6 6 7 7

19 19 20 2020

บุคลากรหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
BUSSINESS 
ADMINSITRATION 
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29 29 29 30 30 32 32 33 33 31 31 

1. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา 

2. ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน 

3. ผศ.มาณี ชูเอียด 

4. อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ 

5. อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 

6. อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ 

7. อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต 

8. อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร 

9. อ.ดร.ชัชชัย สุจริต 

10. อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์ 

11. อ.วันธะนา สานุสิทธิ์ 

12. อ.สุกัญญา สุจาคำ 

13. อ.ธิดารัตน เหมือนเดชา 

14. อ.สมเกียรติ จิระวงศเสถียร 

15. อ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง 

16. อ.ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน 

17. อ.สยาม เจติยานนท 

18. อ.ดร.สุภัญชลี อนไชยะ 

19. อ.เพิ่มศักดิ์ พันธุแตง 

20. อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์ 

21. อ.รวมพร มาลา 

22. อ.ศรีไพร สกุลพันธ 

23. อ.ดร.ศิริกานดา แหยมคง 

24. อ.กุลยา อุปพงษ 

25. อ.สรณ โภชนจันทร 

26. อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน 

27. อ.ชนิกานต อัชวนันท 

28. อ.กัลยรัตน คำพรม 

29. อ.สมเกียรติ ดอนทองแดง 

30. อ.พิชญาพร พีรพันธุ 

31. อ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย 

32. อ.นิยดา รักวงษ 

33. อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง 

24 25 25252424 27 27 26 26 28 2828
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7 7 8 8 

4 4 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 

บุคลากรหลักสูตร 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 
COMOUNICATION 
ART 

1 1
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13 
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11 11 

10 10 

4 4 

12 12 

8 
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1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร 

2. อ.ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร 

3. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง 

4. อ.วิไลวรรณ สีหาตา 

5. อ.ดร.ฐิติวรดา แสงสวาง 

6. อ.ดร.ฐานรตี มุขดี 

7. อ.นันทมนัส หอมเพียร 

8. อ.เรณู เมฆทับ 

9. อ.วริศรา ดวงตานอย 

10. อ.ดร.สุพรรษา จิตตมั่น 

11. อ.ตุลาพร จันทรกวี 

12. อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร 

13. อ.วรพรรณ รัตนทรงธรรม 

9 9 8 8 

บุคลากรหลักสูตร 
บัญชีบัณฑิต 
ACCOUTING 
DEPARTMENT 

FMS 35



D
EP

A
R

TM
EN

T 
O

F 
EC

O
N

O
M

IC
S 

1 2 2 

5 5 6 6 

7 7 

4 4 3 3 

1. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติศุต 

2. อ.ชนทิรา ไทยพยัคฆ 

3. ผศ.ธวัชชัย พิมพโพธิ์ 

4. อ.สุโรจน ศุภศิริภิญโญ 

5. อ.อลงกรณ สุขจีรเดช 

6. อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน 

7. ผศ.ดร.พนินท เครือไทย 

11

บุคลากรหลักสูตร 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
DEPARTMENT 
OF 
ECONOMICS 
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8. นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล 
 ผูปฏิบัติงานบริหาร 

9. นางสาวธาริณี เกิดเจริญ 
 ผูปฏิบัติงานบริหาร 

10. นางสาวเพลินพิศ สีตื้อ 
 ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

11. นายสุทิน อินทะ 
ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

12. นายเกษม ทองเลิศ 
 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร 

13. นางนอย คำหลวง 
 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร 

2 2 1 1 

5 5 6 6 

7 7 

3 3 

11 11 

10 10 

4 4 

13 13 12 12 

8 8 9 9 

1. นางนฤมล ฮีมินกูล 
 เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

2. นางสาววัฒนา แกวพูลปกรณ 
 นักวิชาการบรรณารักษ 

3. นางสาวปรารัตน สุขดี 
 นักวิชาการศึกษา 

4. นางสุรียลักษณ มั่นแยม 
 นักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวิทตรี ออดกัน 
 นักวิชาการประกันคุณภาพ 

6. นางเสาวลักษณ พุมชาวสวน 
 ผูปฏิบัติงานบริหาร 

7. นายณรงค พรมงาม 
 ผูปฏิบัตงิานบริหาร 

 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 
SERVICE 
MIND 
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ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2555 9 17 26 
2556 2 14 16 
2557 12 45 57 
2558 8 19 27 
รวม 31 95 126 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 
2555 86 249 335 

2556 89 294 383 

2557 146 423 569 

2558 162 488 650 

รวม 483 1454 1937 

บัณฑิตศึกษา 
ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2554 6 4 10 

2555 2 7 9 

2556 0 6 6 

2557 8 21 29 

2558 2 3 5 

รวม 18 41 59 

จำนวนนักศึกษา 
ประจำป 2558 

Annual Report 2015 2015 
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จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558 

นักศึกษารหัส 57 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 7 11 18 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 7 14 21 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 7 3 10 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 12 26 38 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 8 35 43 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 9 17 26 
บริหารธรุกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 24 20 44 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 3 6 9 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 20 133 153 
บริหารธรุกจิ (การจดัการการเปนผูประกอบการ) หลกัสตูร 4 ป (แพร) 9 7 16 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ)  

(การจัดการการคาปลีก) หลักสูตร 4 ป (นาน) 

9 4 13 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรเทียบโอน 22 49 71 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน 3 10 13 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 1 21 22 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตรเทียบโอน 0 4 4 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน 5 63 68 

รวม 146 423 569 

นักศึกษารหัส 58 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 19 21 40 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 6 19 25 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 5 9 14 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 8 32 40 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 19 59 78 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 17 29 46 
บริหารธรุกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 23 15 38 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 10 13 23 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 17 119 136 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป (แพร) 12 22 34 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรเทียบโอน 11 28 39 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน 1 10 11 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 9 43 52 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตรเทียบโอน 0 12 12 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน 5 57 62 

รวม 162 488 650 
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นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 11 10 21 
นิเทศศาสตร (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 4 13 17 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 6 5 11 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 7 20 27 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 4 33 37 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 4 25 29 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 29 65 94 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 9 61 70 
เศรษฐศาสตร หลักสูตร 4 ป 12 17 29 

รวม 86 249 335 

นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 
นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 13 13 26 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 5 24 29 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 3 7 10 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 10 13 23 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 5 27 32 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 5 14 19 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 24 34 58 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 2 6 8 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 10 68 78 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรเทียบโอน 4 7 11 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน 1 2 3 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 1 11 12 
บริหารธุรกิจ (บรหิารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตรเทียบโอน 0 5 5 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน 6 63 69 

รวม 89 294 383 

Annual Report 2015 2015 
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จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปการศึกษา 2558 
นักศึกษารหัส 58 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 8 19 27 

รวม 8 19 27 

นักศึกษารหัส 57 ชาย หญิง รวม 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 9 12 21 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน  1 12 13 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน  0 5 5 

การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน  2 16 18 

รวม 12 45 57 

นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 2 14 16 

รวม 2 14 16 

นักศึกษารหัส 55 ชาย หญิง รวม 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 3 2 5 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน  6 15 21 

รวม 9 17 26 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2558 
นักศึกษา ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 1 (นาน) รหัส 57 1 3 4 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 4 รหัส 54 6 4 10 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 5 รหัส 55 2 7 9 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 6 รหัส 56 0 6 6 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 7 รหัส 57 0 10 10 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 8 รหัส 57 7 8 15 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 9 รหัส 58 2 3 5 

รวม 18 41 59 

Annual Report 2015 2015 
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1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 • สาขาวิชาการตลาด 

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 • สาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ 

 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 • สาขาวิชาการบัญชี 

 

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

  

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

6. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
ประจำป 2558 

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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1. โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   5,565,000 บาท 
 - งบประมาณแผนดิน   2,472,100 บาท 

  • งบดำเนินการ  2,472,100.- 

 - งบรายได   3,092,900 บาท 

  • งบดำเนินการ  1,617,900.- 

  • งบลงทุน  1,475,000.- 

 
2. โครงการบัณฑิตศึกษา (งบรายได)   539,487 บาท 

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น  6,104,487 บาท 

งบประมาณ 
ประจำป 2558 

Annual Report 2015 2015 
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ผลการดำเนินงาน 
สวนที่ 2 

Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 



»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
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Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ฝายวิชาการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ประจำ

ปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคาร

ภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อใหนักศึกษา

ไดเตรียมความพรอมและมีความม่ันใจในการกาวเขาสู

การฝกประสบการณวิชาการในสถานประกอบการ 

 

ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
วันท่ี 14 ธันวาคม 2558 ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  

ณ หองประชุม กรอ. ชั้น 4 อาคารศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีการรับฟงการบรรยายเรือ่ง

สิทธิของผูประกันตนจากวิทยากรของสำนักงานประกันสังคม

จังหวัดอุตรดิตถ และกิจกรรมการสรุปผลการฝกประสบการณ

วิชาชีพและการใหขอเสนอแนะจากนักศึกษาตอการพัฒนา

ระบบการฝกประสบการณวิชาชีพของคณะวิทยาการจัดการ 

ในปการศึกษาตอๆ ไป 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด 
วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด” ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

นักศึกษานิเทศศาสตรศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน  
ณ NBT พิษณุโลก 

วันที่ 9 กันยายน 2558 อาจารยธนเทพ สุดแสง  

นำนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เขาศึกษาดูงาน 

ณ สถานีโทรทัศน NBT จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหนกัศกึษา

ไดเห็นการทำงานจริงทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลังใน 

การผลิตรายการโทรทัศน ตลอดจนใหนักศึกษาไดนำ

ประสบการณและความรูที่ ไดกลับมาเปนบูรณาการ 

การเรียนในรายวิชาการแสดงและการกำกับรายการวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

พัฒนาชางซอมไมโครคอมพิวเตอร รุนที่ 1 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

รวมกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ จัดโครงการ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพความพรอมของนักศึกษา 

สูการพัฒนาอาชีพ “หลักสูตรพัฒนาชางซอมไมโคร

คอมพิวเตอร รุนที่ 1” วันที่ 20 และ 28 กุมภาพันธ และ

วันท่ี 1, 7-8 มีนาคม 

2558 ณ ศูนยพัฒนา

ฝมือแรงงาน จังหวัด

อุตรดิตถ 
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วันวิชาการประจำป 2558 
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดกิจกรรม

วนัวิชาการ ในหวัขอ “การจดัการเรยีนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21” เพ่ือรวมเฉลิมฉลองวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ 79 ป และแสดงศกัยภาพ

ทางดานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ โดย

การนำเสนอผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ

และเอกลักษณที่มีการบูรณาการศาสตรของ

หลักสูตรตางๆ ผานกิจกรรมทางวิชาการใน 

รูปแบบของนิทรรศการแบบมีชีวิต ณ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

โครงการ Service Excellence “ตอน...บริการสูความสำเร็จ” 
วันที่ 27-29 มีนาคม 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  

จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการ Service Excellence “ตอน สรางเสรมิประสบการณ

เรียนรูการจัดการธุรกิจทองเท่ียว” ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดเชยีงใหม เพือ่พฒันาคุณลักษณะ

ของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณและไดเรียนรูเทคนิคการบริหารงานบริการ

จากองคกรภาคธุรกิจ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม  

 

“บัญชี” พัฒนาศักยภาพนักศึกษากอนออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

วันท่ี 21 มีนาคม 2558 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

จัดโครงการ “เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ 

ความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพการบัญชี” ประจำปงบประมาณ 2558 

เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ใหมีความรู ความสามารถและทักษะดาน 

ภาษาอังกฤษ ไดแก การเขียนประวัติสวนตัว  

การแนะนำตัวเอง การเขียนจดหมายสมัครงาน 

การกรอกใบสมัครงานและสอบสัมภาษณเพื่อ

ไปประยุกตใชในงานอนาคต ณ หองประชุม  

สิริราชภัฏ ช้ัน 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ  

อบรมเตรียมความพรอม 
และเทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณงาน 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ฝายฝก-

ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

รวมกับ บริษัท เออีซี เอนลิสท จำกัด จัดอบรม 

“เทคนิค การเขียน Resume online การเตรียม

ความพรอมและเทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ

งาน” ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 
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คอมฯ ธุรกิจจัดอบรมการใชโปรแกรม Illustrator
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพความพรอมของ 

นักศึกษาสูการพัฒนาอาชีพหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ 2558 

เรื่อง “การใชโปรแกรม Illustrator” เพื่อการออกแบบ

และประชาสัมพันธ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

C207 อาคารศูนยคอมพิวเตอรและภาษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

“บัญชี” จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาดานคณิตศาสตร
และภาษา 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 หลักสูตร

บัญชีบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษากอนสำเร็จการศึกษา : ดาน

คณิตศาสตรและภาษาเพื่อการเตรียม

พรอมสอบในภาคความรูความสามารถ

ทั่วไป (ภาค ก) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

นกัศึกษากอนสำเร็จการศึกษาใหมคีวามรู

พื้นฐานในการสอบวิชาความรูความ

สามารถท่ัวไป (ภาค ก) ใชในการสอบ 

เขารับราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ณ ศูนยสารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 
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นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ “Community 
radio and building social capital” 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2558 อาจารย ดร.ชิชญาสุ 

ชางเรียน และอาจารย ดร.รดี ธนารักษ เขารวมนำเสนอ

งานวิจัย เรื่อง Community radio and building  

social capital ในงานประชุมระดับนานาชาติ The 11th 

International Conference on Humanities and Social 

Sciences : Challenge, Equity and Responsibility  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
URU ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

การศึกษาพฤติกรรมผูใชงานเว็บไซตอีคอมเมิรซ 
ดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตด เรียลลิตี 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 อาจารยสิทธิพร พรอุดมทรัพย 

อาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ นำเสนองานวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูใชงาน

เวบ็ไซตอคีอมเมริซ ดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตด เรียลลติ ี

กรณีศึกษาระบบทดลองเสื้อผาซิ่นตีนจกเสมือนจริง  

A Study of Consumer Behavior in Electronic Commerce 

by Augmented Reality Technologies : Case Study 

Developing Virtual Teen Jok Cloth Weaving ในการประชุม

วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำป 2558 

“การจัดการความรูและการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 (National Conference on Knowledge 

and Learning Management for 21 Century Skills Building)”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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โครงการประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสมรรถนะของภาคีในการใชระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 อาจารยศรีไพร สกุลพันธุ เขารวมนำเสนองานวิจัยโครงการประสิทธิภาพ

และความสามารถเชิงสมรรถนะของภาคีในการใชระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ 

ในการสงเสริมและลงทุนธุรกิจการคาชายแดน กรณีศึกษาจุดผานแดนถาวรภูดู จังหวัดอุตรดิตถ 

กับแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพมหานคร 

โครงการการพัฒนางานวิจัยเพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัด

โครงการ “การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อกาวเขาสูตำแหนง

ทางวิชาการ” เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหสามารถ

เขาสูตำแหนงทางวิชาการ ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม 

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการและการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคการ
บริหารสวนตำบลและเทศบาลตำบล ประจำป 2558 

คณะวิทยาการจัดการจัด “โครงการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลองคการบริหารสวนตำบลและเทศบาลตำบล จังหวัด

อุตรดิตถ จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย ประจำป 2558” เพื่อ

บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแกสังคม โดยการนำศักยภาพของ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในแตละสาขาวิชา ใหดำเนินการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงการสรางเครือขายความรวมมือ

ทางดานวิชาการ ระหวางองคการปกครองสวนทองถ่ินและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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รับการประเมินโครงการหมูบานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ 

อาจารยสุกัญญา สุจาคำ และอาจารยศรีไพร สกุลพันธุ  

ผูวิจัยในโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 

กลุมหมูบานมัดหม่ีกีล่านชาง ตำบลนาขุม อำเภอบานโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ รับการประเมินโครงการจากกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงโครงการน้ีเปนความรวมมือ

ระหวางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ 2558 

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 
1 การจัดการแผนธุรกิจกลุม 

คลัสเตอรหมอหอมแพร  

ตำบลทุงโฮง อำเภอเมือง จังหวัดแพร 

อาจารยสินีนาถ 

วิกรมประสิทธิ 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 

2 ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล 

ตอการเลือกใชธุรกิจโรงแรม 

ในจังหวัดอุตรดิตถ 

อาจารยธิดารัตน 

เหมือนเดชา 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

3 พฤติกรรมการบริโภคขาวอินทรีย 

ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ 

อาจารยกมลวรรณ 

มั่งคั่ง 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

4 การจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร  

ตำบลแมพูลและตำบลชัยจุมพล  

อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

อาจารยตุลาพร 

จันทรกวี 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 

5 ผลกระทบของนวัตกรรมองคกรที่มี 

ตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ 

องคการบริหารสวนทองถิ่น  

จังหวัดอุตรดิตถ 

อาจารยวิไลวรรณ 

ศรีหาตา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2015 :  

วิจัยเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชน 

สูประชาคมอาเซียน” 
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
URU ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 

Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมประจำป 2558 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ จัดการ

ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2558  

เพื่อชี้แจงใหผูปกครองมีความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา

และกิจกรรมตางๆ ที่นักศึกษาจะตองปฏิบัติทั้งในระดับคณะ

และมหาวิทยาลัย 

โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสรางอาชีพผูประกอบการตามรอยวิถีไทย 
วันที่ 12 มิถุนายน 2558 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเปน 

ผูประกอบการ จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางอาชีพผูประกอบการตามรอยวิถีไทย  

ณ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อเปนการบริการวิชาการและสงเสริมใหนักศึกษาไดทำ

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตามพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน โดยมีกิจกรรม 

เสริมสรางทักษะการประกอบอาชีพมากมาย อาทิ การทำสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช การทำ

ขนมกะหรี่ปบ เปนตน 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารของคน
พันธุ D (D: Digital)” 

วันที่ 29 เมษายน 2558 หลักสูตรนิเทศ

ศาสตรบัณฑิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การสื่อสารของคนพันธุ D (D: Digital)” ณ หอง

ประชุมวงศวรกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพื่อใหผูเขารวม

สัมมนาไดรับความรูและความเขาใจการเปน 

นักสื่อสารในยุคดิจิตอล อีกท้ังยังเปนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานและเปน

แนวทางในการเตรียมความพรอมการประกอบ

วิชาชีพนิเทศศาสตรหรือวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โครงการอบรม “ทักษะการเรียนรูภาษา
อังกฤษเพื่องานบริการในอาเซียน” 

วันท่ี 13-14 สิงหาคม 2558 หลักสูตรบริหาร

ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม “ทักษะ

การเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการใน

อาเซียน” ณ หองประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการ

จัดการ เพื่อใหผูเขาอบรมไดเสริมสรางทักษะ

ทางดานภาษาอังกฤษในงานบริการและความรู

ทั่วไปเก่ียวกับอาเซียนและความเปนพลเมือง

อาเซียน โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“CA Generation เปดโลกสรางสรรค... 
สานภาษาและความรูสูอาเซียน” 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“CA Generation เปดโลกสรางสรรค...สานภาษา

และความรูสูอาเซียน” ณ หองประชุมช้ัน 3  

คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริมสรางทักษะ 

ทางดานภาษาอังกฤษและความรูทั่วไปเก่ียวกับ

อาเซียนใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ไดเตรียมพรอม

และปรับตัวเปนพลเมืองอาเซียนไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการแกไขปญหา

ของนักศึกษาแรกเขาในดานพื้นฐานการใชภาษา

ของนักศึกษาอีกดวย 
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โครงการใหความรูในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการให

ความรูในการประกอบอาชีพแกศิษยเกาคณะ

วิทยาการจัดการ : ทำงานอยางไรใหมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

บัญชีจัดคายอาสาสานฝนใหนอง 
วันที่ 25 มีนาคม 2558 หลักสูตรบัญชี 

บัณฑิต จัดโครงการคายอาสา “บริการวิชาการ

สานฝนใหนองดำเนินตามโครงการพระราชดำริ”  

ณ โรงเรียนไผใหญ (กลุมเกษตรกรอุปถัมภ) ตำบล

หาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยมี

กิจกรรมการอบรมใหความรูการทำบัญชีครัวเรือน 

วิธีการออมเพ่ืออนาคต การทำแปลงผักปลอด

สารพิษ ฯลฯ 

วจ. อุตรดิตถ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
วจ. นครสวรรค 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตอนรับ

คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณในการดำเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ ณ หองประชุมช้ัน 3 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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โครงการ “เติมสุขสรางรอยยิ้มแกชุมชน” 
วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน 

การสอนเพื่อเติมสุขสรางรอยยิ้มแกชุมชน เปนโครงการ

ความรวมมือระหวางจังหวัดอุตรดิตถกับคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และหนวยงานทุกๆ 

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เพื่อตอบสนอง

นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

ทีก่ำหนดใหจงัหวดัดำเนินการโครงการ “บำบดัทกุข บำรุงสขุ 

สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ณ สนามกีฬาองคการบริหาร

สวนตำบลบอเบี้ย ตำบลบอเบี้ย อำเภอบานโคก จังหวัด

อุตรดิตถ 

เสนทางสูนักบัญชีคุณภาพ 
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ “เสนทางสูนักบัญชีคุณภาพ”  

ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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นิเทศศาสตร จัดกิจกรรม “3 ทศวรรษ ยอนรอยสัมพันธ พิราบสรางสรรค กตัญุตา” 
วนัที ่7 มนีาคม 2558 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบัณฑติ จดักจิกรรม “3 ทศวรรษ ยอนรอยสัมพนัธ 

พิราบสรางสรรค กตัญุตา” ในวาระ 

ครบรอบ 30 ป ในการกอตั้งหลักสูตร

นเิทศศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ 

โดยมีการใสบาตรขาวสารอาหารแหง  

พิธีบายศรีสูขวัญ และการไหวครูนิเทศศาสตร

โดยเรียนเชิญอาจารยนิเทศศาสตรที่

เกษียณอายุราชการแลวมาใหโอวาท 

ใหพรและผูกขอไมขอมือใหอาจารย  

ศิษยเกา และนักศึกษาเพ่ือเปนขวัญและ

กำลังใจในการดำเนินชีวิตตอไป 

URU ¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

วจ. รวมสืบสานประเพณีไทย “มหาสงกรานต 2558” 
วันที่ 9 เมษายน 2558 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ รวมงานสืบสานประเพณีไทย “มหาสงกรานต 

2558” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีกิจกรรมการประกวดเทพี

สงกรานต การแขงขันทำลาบและสมตำ การจัดขบวนแหน้ำอบน้ำหอม

อยางอลังการ เพื่อรวมรดน้ำดำหัวขอพรทานอธิการบดีและคณาจารย 

ผูเกษียณอายุราชการ ณ ลานชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 
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ตักบาตรขาวสารอาหารแหงเน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ผูบริหารและคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ รวมทำบุญตักบาตร

ขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ครบรอบ 79 ป 

สืบสานประเพณีไหวครู ประจำปการศึกษา 2558
วันท่ี 27 สิงหาคม 2558 ผูบริหาร คณาจารย 

และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เขารวมประเพณี

ไหวครูประจำปการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วจ. รวมเดินประเพณี  
“สักการะพระยาพิชัย ไหวสาพระแทนศิลาอาสน” 

วันท่ี 29 สิงหาคม 2558 ผูบริหาร คณาจารย และ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมกิจกรรมเดินประเพณี

มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ “สกัการะพระยาพิชยัดาบหัก 

ไหวสาพระแทนศิลาอาสน” สำหรับนักศึกษาใหม ประจำ

ปการศึกษา 2558 เพ่ือเปนการปลูกฝงความมีคุณธรรม 

จริยธรรมใหกับนักศึกษา รวมถึงการเสริมสรางสุขภาพ

อนามัย และตระหนักถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง 
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บวงสรวงพระพิฆเนศ 
วันที่ 30 เมษายน 2558 ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบวงสรวง

พระพิฆเนศ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจำคณะ ซ่ึงเปนท่ียึดเหน่ียวและศูนยรวมจิตใจของคณาจารย บุคลากร 

และนักศึกษา ณ บริเวณลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วจ. รวมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผูบริหาร คณาจารย และ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป 

2558 โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนแหกระทง 

และนางนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และการละเลน 

อื่นๆ อีกมากมาย 
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Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2558 
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาการจัดการ ปการ 

ศึกษา 2558 ในระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558  

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

(ทุงกะโล) โดยสอดแทรกความรูการใชชวีติในร้ัวมหาวทิยาลยั 

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการการจัดการศึกษากับการ

ประกันคุณภาพ และกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสราง

การเรียนรูและการอยูรวมกันสำหรับนักศึกษารุนพี่รุนนอง

และฝกภาวะความเปนผูนำใหกับนักศึกษา 

คายนิเทศศาสตร “CA RANGER ภารกิจจิตอาสา” 
วันท่ี 4-5 เมษายน 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

จัดโครงการคืนรักใหทองถิ่น คืนแผนดินนิเทศศาสตร  

ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดแมเฉย ตำบลบานดานนาขาม 

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เปนกิจกรรมปลูกฝงจิต

สาธารณะใหกับนักศึกษา ตลอดจนการนำความรูและทักษะ

วิชาชีพไปประยุกตใชในการจัดทำโครงงานพัฒนาชุมชน

ไดอยางเหมาะสม เชน การ

ผลิ ตสื่ อประชาสั ม พันธ 

ใหกับชุมชน การพัฒนาและ

ปรับปรุงภูมิทัศน โครงงาน

ซอมสราง เปนตน 
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หางนกยูงเกมส 
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เขารวมการแขงขันกีฬาประเพณี

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ “หางนกยูงเกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้ง 
ประธานสโมสรนักศึกษา 

วันที่ 25 มีนาคม 2558 ฝายกิจการนักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ จัดโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 

เลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

ประจำปการศึกษา 2558 ณ บริเวณลานดานหนา 

คณะวิทยาการจัดการ 

“สานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง” 
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและ

ความสามัคคีระหวางคณาจารยและนักศึกษา 

ทุกชั้นป ภายใตโครงการ “สานสัมพันธนองพี่ 

บัญชีเขมแข็ง ป 2558” ณ โรงยิมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 
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โครงการ วจ. กีฬาไทยใสใจวัฒนธรรมสูอาเซียนฯ 
วันที่ 25 เมษายน 2558 ฝายกิจการนักศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ วจ. กีฬาไทยใสใจ

วัฒนธรรมสู ASEAN Community และพรอมใจ 

ตานยาเสพติด ณ สนามกีฬาดานหนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

 

โครงการเสริมสรางความรูและจิตสาธารณะสูชุมชน 
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การตลาด และสาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย รวมกับหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต จัดโครงการเสริมสรางความรูและ 

จิตสาธารณะสูชุมชน ณ บานแมสาน 

ตำบลแมสำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน

มากมาย อาทิ การสอนทำบัญชีครัวเรือน 

การสรางฝายก้ันน้ำ การทาสีอาคาร การ

ปรับปรุงภูมิทัศน เปนตน 
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วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร  
ประจำปการศึกษา 2557 

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2557 

โดยมีผูบริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย และบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ เขารวมรับการประเมิน  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาการจัดการ 
การเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 1.89 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2.75 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.24 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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ย ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
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 2 - - N/A N/A  

3 3 2.00 - - 2 นอย 

4 3 1.89 - - 1.89 นอย 

5 4 2 3.00 - 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2 นอย 

รวม 13 1.95 2.75 N/A 2.24 ปานกลาง 

ผลการประเมิน นอย ปานกลาง N/A ปานกลาง   

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา 
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.56 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.97 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
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 2 - - N/A N/A  

3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 2.56 - - 2.56 ปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 

6 1 - 2.00 - 2.00 ปานกลาง 

รวม 13 2.81 3.25 N/A 2.97 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ดี N/A ปานกลาง  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ 

องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.33 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.41 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2.75 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.48 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
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 2 - - N/A N/A  

3 3 2.33 - - 2.33 ปานกลาง 

4 3 2.41 - - 4.41 ปานกลาง 

5 4 2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 13 2.32 2.75 N/A 2.48 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง N/A ปานกลาง  

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
บรหิารธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบ
คุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.09 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.75 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
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 2 - - N/A N/A N/A 

3 3 2.00 - - 2.00 นอย 

4 3 2.09 - - 2.09 ปานกลาง 

5 4 4.00 3.33 - 3.50 ดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 2.33 3.50 N/A 2.75 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ดี N/A ปานกลาง  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี  
คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ

และตัวบงช้ี ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.07 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 2.75 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.29 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 

คะ
แน

นผ
าน

 

จํา
นว

นตั
วบ

งช
ี้ 

I P O 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
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 2 - - N/A N/A N/A 

3 3 2.00 - - 2 นอย 

4 3 2.07 - - 2.07 ปานกลาง 

5 4 2.00 3.00 - 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2 นอย 

รวม 13 2.03 2.75 N/A 2.29 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง N/A ปานกลาง  

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ 
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.58 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 2.50 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.34 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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ย ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2 
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 2 - - N/A N/A  

3 3 2.00 - - 2.00 ปานกลาง 

4 3 2.58 - - 2.58 ปานกลาง 

5 4 2.00 2.67 - 2.50 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 13 2.25 2.50 N/A 2.34 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง N/A ปานกลาง  

Annual Report 2015 2015 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) คณะวิทยาการจัดการ โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวม 

ของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.00 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.58 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2.50 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.43 
 

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
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 2 - - N/A N/A  

3 3 2.00 - - 2.00 นอย 

4 3 2.58 - - 2.58 ปานกลาง 

5 4 1.00 3.00 - 2.50 ปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 2.11 3.00 N/A 2.43 ปานกลาง 

ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง N/A ปานกลาง  

Faculty of Management Sciences  Faculty of Management Sciences  
Uttaradit Rajabhat University Uttaradit Rajabhat University 
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วันท่ี 3 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รับการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ประจำปการศึกษา 2557 จากกรรมการผูประเมิน

ภายนอก ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

ช้ัน 3 โดยมีผูบริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย 

และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เขารวมรับ

การประเมิน  

วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
ระดับคณะ ประจำปการศึกษา 2557 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2557 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 
1. หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. คณะมีการจัดใหคำปรึกษากับนักศึกษาในหลายชองทาง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหมากขึ้น 

2. ควรพัฒนาอาจารยใหมีตำแหนงทางวิชาการ 

3. ควรจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะท่ีระบุวัตถุประสงคของ

แผนอยางชัดเจน โดยประเมินวัตถุประสงคในเชิงคุณภาพของแผน 

4. ควรมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมในเชิงคุณภาพ 

5. ควรจัดทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงค  

5 ดาน อยางตอเนื่องทุกป 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 
1. คณะมีหนวยจดัการงานวิจยั และบรกิารวชิาการ ทีม่กีารดำเนินงานสงเสรมิพนัธกจิ 

ดานวิจัยอยางเปนรูปธรรม 

2. อาจารยมีศักยภาพในการขอทุนวิจัยจากภายนอกมากซึ่งสงผลตอเงินสนับสนุน

งานวิจัยที่สูงกวาเกณฑที่กำหนด 

แนวทางเสริม 
1. หนวยจัดการงานวิจัยของคณะควรมีการดำเนินการดานการสงเสริมสมรรถนะ/

ศักยภาพอาจารยในการจัดทำวิจัยเชิงระบบท้ังตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยทำในบูรณาการ

ศาสตรเปนชุดโครงการ 
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2. ควรมีการนำผลสรุปจากงานวิจัย มาสังเคราะหเพื่อถอดบทเรียนมีการเรียน 

การสอน และการบริการวิชาการ เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยโดยใช 

การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนพื้นฐาน (Research Based Learning)  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. งานวิจัยจาก อบต./เทศบาล เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ และเปนการตอบสนอง

พันธกิจในลักษณะพันธมิตร และหุนสวน 

2. การสรางทีมวิจัยในลักษณะชุดโครงการ 

3. ผลงานตีพิมพเผยแพรยังมีจำนวนนอย เพื่อเทียบสัดสวนกับงานวิจัย 

4. งานวิจัยยังขาดความเชื่อมโยงกับพันธกิจอ่ืนๆ 

5. ระบบกลไกคุมครองสิทธิงานวิจัยยังไมชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาอาจารยใหสามารถสังเคราะหงานวิจัย ในลักษณะวิจัยเชิงพัฒนา  

ผลิตงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหสรางความรวมมือในทิศทางการพัฒนา

ที่นำไปสูกลยุทธ การบริหารจัดการใหมากข้ึน 

2. ควรมีการพัฒนานักวิจัยในลักษณะชุดโครงการ เพื่อใหบริหารจัดการกับ 

หนวยงานหลัก และเนนการสรางทีมวิจัยรุนกลาง รุนใหม และควรสรางทีมวิจัยท่ีครอบคลุม 

ทุกหลักสูตร 

3. ควรกำกับติดตามใหอาจารยนำเสนอผลงานวิจัยในชองทางตางๆ โดยจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมการเขียนบทความ การสนับสนุนไปนำเสนอผลงานวิชาการ 

ในระดับชาติ/นานาชาติ ในสถาบันอื่นๆ 

4. ควรมีการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

แกสังคม เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยตามศาสตร 

5. ควรมีการจัดระบบกลไกคุมครองสิทธิ์เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยเนนผลงาน

วิจัยในคณะ ที่ตองเริ่มดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่กำหนด 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 
มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา

และองคกรชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินความสำเร็จของแผนบริการวิชาการใหชัดเจน เพื่อนำผลมา

ปรับปรุงแผนฯ และกิจกรรมตามพันธกิจของคณะ 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการอยางตอเนื่องและประสบความสำเร็จสูง ควรมี

การดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนจากผลลัพธที่ยั่งยืน 

3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแบบใหเปลา ที่เกิดประโยชนตอชุมชน 

สังคมโดยรวมใหมากข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมความรวมมือในการบริหารแผนการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 

กับแผนการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

2. ควรมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม การบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัยใหมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักฐานท่ีชัดเจน โดยมีการสงเสริม 

สนับสนุนและติดตามผลใหทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมินที่กำหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
1. จัดกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายโดยมี

การทำ SWOT Analysis 

2. จัดทำเอกสารแผนอยางนอย 3 แผน คือ (1) แผนกลยุทธ 5 ป (2) แผนกลยุทธ

ทางการเงิน (3) แผนปฏิบัติการประจำป  
3. กำหนดตัวชีว้ดัและเปาหมายความสำเร็จของกลยุทธใหสอดคลองกบัเปาประสงค 

และไมควรใชจำนวนโครงการเปนตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4. นำแผนอ่ืนๆ เชน แผนพัฒนาบุคลากร แผนวิจัย แผนบริการวิชาการมาเปน 

สวนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการประจำปดวย เพื่อใหมองเห็นกิจกรรมโครงการในภาพรวม

ของคณะ 

5. คณะควรนำวิสยัทศันมาวเิคราะหและเช่ือมโยงกบัประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค 

กลยุทธ และตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่ชัดเจน และควรกำหนด 

อัตลักษณงานที่สะทอนคุณภาพของบัณฑิตของคณะใหชัดเจน เพื่อนำไปสูการจัดทำ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ในแตละปการศึกษา 

6. ควรระบุใหชัดเจนวามีระบบการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ

ประเมินคุณภาพอยางไร และควรมองคุณภาพทั้งในดานการปฏิบัติงานตามประเด็นตางๆ 

ของเกณฑของตัวบงชี้แตละขอ และคุณภาพในเชิงการบรรลุเปาหมายของกิจกรรม/ 

โครงการ และแผนการปฏิบัติราชการ 

7. ควรทำความชัดเจนเรื่องคุณภาพวาคืออะไร ตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน และการมอง

คุณภาพใหครอบคลุมทั้ง Input Process Output จากนั้นจึงวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไวอยางเปนระบบต้ังแตตนป 

8. ควรนำวิสัยทัศนมาวิเคราะห เรื่อง ความเปนเลิศดานการจัดการและกำหนด

ขอบเขตไวใหชดัเจนวาจะมีความเปนเลิศดานการจัดการดานใด เชน การบริหารความเส่ียง 

การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน หรือการจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการปฏิบตัแิตละเร่ือง 

เพื่อใหเปนองคกรตนแบบของมหาวทิยาลัย/คณะอื่นๆ 
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9. ควรมีการกำหนดประเด็นในการจัดการความรู ทั้งดานการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

โดยเนนสภาพปญหาที่นำไปสูการบริหารจัดการเชิงกระบวนการ ที่สงผลตอเปาหมาย 

ทั้งสองดาน เชน การพัฒนา การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ การวัดและประเมินผล  

การเขียนขอเสนอโครงรางวิจัย การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร เปนตน 

10. ควรมีการจัดกระบวนการจัดการความรูตามขั้นตอนโดยเนนการสังเคราะห 

ความรู การถายทอดความรู ระยะเวลาในการดำเนินการ การกำกับติดตามสูการนำไปใช

ปฏิบัติงานจริงเพ่ือสราง Best Practice ในภาพของคณะ 

11. ควรนำวิสัยทัศนมาวิเคราะห เรื่อง ความเปนเลิศดานการจัดการและกำหนด

ขอบเขตไวใหชดัเจนวาจะมีความเปนเลิศดานการจัดการดานใด เชน การบริหารความเส่ียง 

การวิเคราะหขอมลู ทางการเงิน หรอื การจัดการเพ่ือใหบรรลเุปาหมายการปฏิบตัแิตละเรือ่ง 

เพื่อใหเปนองคกรตนแบบของมหาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ 
 

บทสรุปสัมภาษณผูบริหาร 
1. มกีารกำหนดแนวทางการปฏบิตัอิยางไรเพือ่ใหบรรลถุงึวสิยัทศัน “คณะวทิยาการ 

จดัการ เปนองคกรชั้นนำดานการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ” 

 - มกีารดำเนนิตามพนัธกจิทัง้ 4 ดาน โดยบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ

จะตองมีบุคลิกท่ีแสดงถึงการเปนนักบริหารมืออาชีพ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษา 

เชน อบรมบุคลิกภาพ การอบรมเก่ียวกับอาเซียน การบริการ การมีจิตอาสา  

 - เนนทำงานเชิงรุกและรวดเร็ว ทำงานในเชิงธุรกิจ 

 - ขอเสนอแนะ ควรมองการบริหารจัดการในหลายๆ ดาน เชน ความเสี่ยง 

การวิเคราะหตนทุน การจัดสรรงบประมาณ เปนตน 

2. คณะจะมีวิธีการหรือการดำเนินงานอยางไรท่ีจะนำไปสูเอกลักษณและอัตลักษณ

ของคณะ 

 - มีการบูรณาการรวมกับชุมชนอยางตอเน่ืองใหสอดคลองกับเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย โดยทำงานรวมกับหนวยงานภายใน เชน ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และหนวยงานภายนอก เชน อบต. ทั้งในเชิงธุรกิจและแบบใหเปลา 

 - อัตลักษณ โดยมีจิตใจบริการและอาสา  

3. มีการบูรณาการกับคณะอื่นๆ อยางไร 

 - ดานการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาลงพื้นที่จริง แลวนำความรูมา

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาที่เกี่ยวของ 

 - ดานการวิจัย ทำเก่ียวกับเรื่องทุเรียนหลินลับแลกับชุมชน แลวนำมา

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

 - มหาวิทยาลัยจัดโครงการเทรดแฟร ซึ่งเก่ียวกับการบูรณาการพันธกิจ แลวให

ทุกคณะมามีสวนรวม 

4. ทางคณะมีปญหา อุปสรรคอะไรบาง และมีวิธีการแกปญหาอยางไร 

 - บุคลากรมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ จึงถูกดึงตัวไปชวยงานในระดับ

มหาวิทยาลัย ทำใหมีภาระความรับผิดชอบมากข้ึน จึงมีเวลาทำงานหลักนอยลง การแกไข
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คือ ตองทำความเขาใจกับอาจารยทุกคนในคณะ สามารถไปชวยงานไดแตอยาให 

งานหลักเสีย 

 - ปญหาเร่ืองคน มีปญหามาก ตางคนตางความคิด และมีการมอบหมายงาน

ไมตรงกับความถนัดของคนนั้นๆ การแกไขคือ มีการจัดคนใหเหมาะสมกับงาน โดยมีการ

ประชุม ปรึกษา จัดคน เพื่อใหความเสี่ยงลดลง 

5. คุณภาพคอือะไร ทำอยางไรใหเกิดคุณภาพ 

 - คุณภาพคือการท่ีสังคมยอมรับ อาจมีเกณฑหรือตัวเลขเปนตัววัด 

 - การท่ีผูใชบัณฑิตยอมรับ มีความพึงพอใจในตัวบัณฑิต 

 - การผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คนเกง 

 - ทำพันธกิจทั้ง 4 ดาน ใหดี 

 - การทำงานน้ันใหเสร็จตามแผนและบรรลุตามที่ตั้งไว 

 - คุณภาพควรมุงที่นักศึกษาเปนหลัก ใหเปนคนเกงและดี  

 

บทสรุปสัมภาษณผูใชบัณฑิต 
1. นกัศึกษาท่ีจบไปสวนใหญ จบสาขาอะไร 

 - บัญชี การตลาด 

2. มีบัณฑิตที่จบไปทำงานท่ีนั่นก่ีคน 

 - 8-9 คน 

3. บัณฑิตสวนใหญที่จบไปทำงานแผนกไหน 

 - บัญชี ธุรการขาย 

4. บัณฑิตที่จบไปตองมีการสอนงานเพ่ิมหรือทำงานไดเลยหรือไม 

 - บัณฑิตที่จบบัญชีจะทำงานไดเลย สอนเพิ่มเติมในเรื่องแบบฟอรม การจัด

เอกสาร สวนในตำแหนงอื่นๆ ตองสอนงานเพ่ิม ใหรูนโยบายของบริษัท หนาที่งาน 

5. เด็กที่จบไปทำงานมีปญหาอะไรบาง 

 - เด็กจบใหมจะเปนคนละ generation การปรับตัวจะลำบาก ยังไมมีการวางแผน  

ยังไมคอยมีความรับผิดชอบ 
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6. ควรใหคณะสงเสริมอะไรใหเด็กกอนเขาทำงาน 

 - ภาษา การสื่อสาร การนำเสนอ การพูดจา การบริการดวยใจ 

7. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 - ควรนำเกณฑการประเมินการทำงานของบริษัทมาเปนเน้ือหาในการเรียน 

การสอน เพื่อใหเด็กรูวา จบไปควรจะทำอยางไร 

 

บทสรุปสัมภาษณอาจารย 
1. คณะผูบรหิารมสีวนสนบัสนนุ สงเสรมิ อาจารยในเรือ่งใดบาง ใหรูสกึมีความพึงพอใจ

ที่จะอยูคณะวิทยาการจัดการ 

 - สนบัสนุนเร่ืองเงนิทนุในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะดจูากความพรอม 

ของแตละบุคคล ซึ่งปจจุบันศึกษาตอแตไดรับเงินเดือนในระหวางลาศึกษาตอดวย 

 - สนบัสนุนงบประมาณดานการเผยแพรผลงานวิชาการท้ังภายในและตางประเทศ 

 - สงเสริมงบประมาณในการพัฒนาตนเอง ตามกรอบแผนพัฒนาบุคลากร 

ของคณะ แตเร่ืองไหนที่มีเห็นวามีความจำเปนนอกเหนือซึ่งเกินงบประมาณจัดสรร ควรมี

ความยืดหยุน 

 - ดานขวัญกำลังใจในการทำงาน ทีมผูบริหารใหความรวมมือ รวมใจใน 

การปฏิบัติงาน อาจารย บุคลากร 

 - สนับสนุนงบประมาณในการอบรมดานบัญชี ซึ่งยังไมเพียงพอ และในการ

อบรมตองใชระยะเวลาในการอบรมหลายวัน แตสงผลการพัฒนาศักยภาพอาจารยบัญชี 

2. วิเคราะหความเชื่อมโยงกับพันธกิจหลัก จากการสนับสนุนของผูบริหาร 

 - แตละหลักสูตรมีกิจกรรมโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย

สนับสนุนพันธกิจของคณะ 

 - การปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 - มีกิจกรรมโครงการบางโครงการท่ีไมอยูในแผนงบประมาณรายจายประจำป 

ทำใหหลักสูตรปฏิบัติงานไมครบถวนทุกภารกิจของหนวยงาน 
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3. คณะมีสวนสนับสนุน สงเสริมในดานการวิจัยอยางไรบาง 

 - สนับสนุนเรื่องงบประมาณ เสนอโครงการตอหนวยจัดการงานวิจัย 

 - หนวยจัดการงานวิจัยสนับสนุนในเร่ืองข้ันตอน การของบประมาณตอ 

มหาวิทยาลัย 

4. คณะมีจุดเดนอะไรบางที่นำไปสูวิสัยทัศน ปจจุบันไปถึงวิสัยทัศนที่ตั้งไวหรือยัง 

 - ความเขมแข็งดานวิชาการ อาจารยมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ 

 - อาจารยมีการขับเคลื่อนในการทำวิจัยในการขอแหลงทุนภายในและภายนอก

มากยิ่งขึ้น ซึ่งนำความรูมาพัฒนาคณะดานวิจัย 

 - การใหโอกาสเรียนตอเพื่อพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น สงเสริมการทำ 

ผลงานวิชาการซ่ึงแตละบุคคลยังทำไดไมถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

 - ความสัมพันธภายในองคกรที่มีความยืดหยุน  

 - นักศึกษาไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอก เชน นักศึกษาบัญชีที่ได

เกียรตินิยมไมตองสอบขอเขียนของธนาคารออมสิน สามารถสอบสัมภาษณไดเลย 

 - นักศึกษาบริหารธุรกิจ มีการพัฒนาเขาแขงขัน เชน ตนกลาสีขาว ถนนสีขาว 

เขียนแผนธุรกิจ สรางชื่อเสียงใหคณะวิทยาการจัดการ 

 - นักศึกษานิเทศศาสตร เปนนักปฏิบัติดานการส่ือสารมีจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น  

มีสวนรวมกับชุมชนและโรงเรียน 

5. คณะควรจะมีการพัฒนาสวนสนับสนุนเพิ่มเรื่องใดบาง 

 - สถานที่การเรียนการสอน ตึกคณะวิทยาการจัดการมีนอย 

 - ยังไมมีหองเรียนดานการบัญชี และมีการรับนักศึกษาบัญชีตอหองในปริมาณ

ที่มากเกินไป 

 - ยังไมมีโปรแกรมสำเร็จรูปดานบัญชี  

 - อปุกรณดานสารสนเทศ IT ประจำในหองเสยีซึง่ควรจะตองซอมแซมใหใชงาน

ไดสม่ำเสมอ 

 - หองวิทยุโทรทัศนภายในตึกคณะวิทยาการจัดการยังไมสามารถใชในการเรียน

การสอนได 
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 - ดานบรหิารจดัการทรพัยากรควรจดัสรรใหเหมาะสมกบัความสามารถ

ของแตละบุคคล 

 - การส่ือสารภายในองคกร ไมสามารถลงรายละเอียดครบถวน ทำให

สื่อสารผิดพลาด 

 - การถายทอดจากการประชุม ไมมีสรุปจากการประชุมเพื่อถายทอด

เรื่องตางๆ จึงรับรูไมทั่วถึงกัน 

 

บทสรุปสัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 
1. อยากใหมหาวิทยาลัยและคณะใหความสำคัญกับการใหสวัสดิการ 

แกบุคลากรสายสนับสนุน เชน การรักษาพยาบาล ควรไดรับสิทธิ์ทัดเทียม 

กับราชการอื่นๆ 

2. อยากไดรับความรูเกี่ยวกับความกาวหนาของตำแหนงงานที่รับผิดชอบ 

 

บทสรุปการสัมภาษณนักศึกษา 
1. อาจารยที่ปรึกษาทาง Line, Facebook พบอาจารยโดยตรง 

2. เร่ืองท่ีเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ไดแก วิชาเทียบโอน งาน กิจกรรมใน

แตละภาคเรียน สวนตัว นัดพบเดือนละ 1 ครั้ง 

3. ขอเสนอแนะจากนักศึกษา คือ 

 - ควรปรับวินัยของนักศึกษาในเรื่องการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

โดยควรเพ่ิมกฎระเบียบใหเขมงวดมากขึ้น 

 - ควรปรับปรุงอุปกรณในหองปฏิบัติการของนักศึกษานิเทศศาสตร 

ที่มีไมเพียงพอ เชน หองสตูดิโอ หองภาพถาย 

 - ควรพัฒนาสื่อการสอนและคอมพิวเตอรใหทันสมัยและเพียงพอ 

 - ควรมีการศึกษาดูงานท่ีกรุงเทพฯ ไดแก ศูนยสารสนเทศ 
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บทสรุปการสัมภาษณศิษยเกา 
1. ไดรับขอมูลขาวสารทาง Facebook โทรศัพท Line Website 

2. อบรมใหความรูศิษยเกา ไดแก การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร อบรมสอบ

ภาค ก ของ กพ. 

3. เนื้อหาความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพศิษยเกาที่ตองการ 

คือ การใชชีวิตในการทำงาน บุคลิกภาพในการทำงาน การปฏิบัติสำนักงาน  

การสรางเครือขายศิษยเกาของคณะ การซอมคอมพิวเตอร 

4. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ คือ สงเสริมพัฒนาหองส่ือเทคโนโลยี 

ควรเนนการปฏิบัติจริงมากกวาทฤษฎี ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน Website 

วิธีการคอมพิวเตอร การซอมคอมพิวเตอร ควรเนนการปฏิบัติการใชโปรแกรม

บัญชีสำเร็จรูปใหเพิ่มมากข้ึน ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบ Internet  

ใหมีความเร็วมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
1. ควรมีการทบทวนการรายงานผลให เช่ือมโยงกับเกณฑสะทอน

กระบวนการตามระบบ และรายงาน จากผลท่ีเกิดในป 2557 

2. ควรแสดงขอมูลเชิงประจักษในผลการดำเนินงานใหเห็นขั้นตอน/

กระบวนการท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามเกณฑและตัวชี้วัด 

3. ควรกำหนดหลักฐานใหสอดคลองทีละเกณฑ เพื่อเชื่อมโยงกับผลการ

ดำเนินงาน 

4. การเขียนรายงานประเมินตนเองของคณะ ควรเขียนใหละเอียด โดย

เขียนผลการดำเนินงานใหชัดเจน ตามการดำเนินงานจริง 

5. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยแยกประเด็นตางๆ 

ตามเกณฑคุณภาพพรอมกับแสดงขอมูลโดยสรุปวาไดดำเนินการอยางไร เม่ือไร 

และไดผลอยางไร ไมควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อคัดลอก

เกณฑไวเทาน้ัน 
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ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2557 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตัวบงชี้ คะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.21 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.50 

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.83 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 0.94 

1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 

2. การวิจัย 3.69 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 2.08 

3. การบริการวิชาการ 5.00 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 

4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

5. การบริหารจัดการ 4.00 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ 
3 

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.80 
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ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

อง
คป

ระ
กอ

บ
คุณ

ภา
พ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บง

ชี้ 

I P O 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 6 3.26 3.50 2.50 3.21 พอใช 

2 3 5.00 4.00 2.08 3.69 ดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.69 4.29 2.29 3.80 ดี 

ผลการประเมิน ดี ดี ตองปรับปรุง ดี  

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

วจ. พัฒนาคูมือ 
การปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

วันที่ 25 มีนาคม 2558  

ฝายบริหาร คณะวิทยาการ

จัดการ จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การพัฒนาคูมือ 

การปฏิบัติงานสายสนับสนุน” 

ใหแกบุคลากรสายสนับสนุนของ

คณะ ณ หองประชุม ช้ัน 3 คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

คณะวิทยาการจัดการพัฒนาผูสอน 
ดานการวัดและประเมินผล 

วันท่ี 22-23 พฤษภาคม 2558 คณะวิทยาการ

จัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

ราชการ ณ บานกลางอาว บีช รีสอรท  

หาดบานกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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การพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อกาวเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

จัดโครงการ “การพัฒนาคุณภาพเพื่อกาวเขาสู

ตำแหนงทางวิชาการ” ณ หองประชุมคณะ

วิทยาการจัดการ โดยมีผูบริหารคณะ ประธาน

หลักสูตร คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ

เขารวมโครงการในคร้ังนี้ 

 

วิทยาการจัดการ สานสัมพันธครอบครัว มรอ. 
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร

ของคณะวิทยาการจัดการเขารวมกิจกรรม “สานสัมพันธครอบครัว 

มรอ.” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจัดข้ึน เพ่ือเสริมสรางความ

สัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยผานกิจกรรม

สนุกสนานมากมาย อาทิ การแขงขันกีฬาสากลแบบผสมผสาน 

การแขงขันกีฬาพื้นบาน งานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ 

FMS 87



»ÃÐÁÇÅÀÒ¾ 
URU ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¤Ã×Í¢‹ÒÂ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 

Faculty of Management Sciences Uttaradit Rajabhat University 

วจ. ลงนามความรวมมือกับสภาเกษตรกร  
จังหวัดอุตรดิตถ 

วันที่ 27 มกราคม 2558 คณะวิทยาการ

จัดการ จัดพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ 

ณ หองประชุมศิษยเกา ชั้น 2 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

การประชุมเครือขายความรวมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดการประชุม

เครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 1/2558 ณ หองประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
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การประชุมเครือขายความรวมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3/2558 
วนัที ่25 สงิหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ เขารวมการประชุม

เครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 

ครั้งท่ี 3/2558 ณ หองประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

การประชุมเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2558 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เขารวมการประชุมเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2558 ณ หองประชุมแมกก  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

วจ. ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วันนี้ 28 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถลงนามบันทึกขอตกลง ความรวมมือทางวิชาการ 

การบริหารวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระหวาง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดอุตรดิตถ ณ หองประชุม ชั้น 3  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ุตรดิตถ 
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คณะผูจัดทำ 
รายงานประจำป 2558 คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ท่ีปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ 

อาจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ รองคณบดีฝายบริหาร 

อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

กองบรรณาธิการ 

อาจารยอุษณีย มากประยูร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

อาจารยจักภพ พานิช หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นายณรงค พรมงาม เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ 

 
ขอขอบคุณ 

หลักสูตร และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทำ 

รายงานประจำปฉบับนี้ 

Annual Report 2015 2015 
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