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                                                    สารคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                    ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ ได�พัฒนาพันธกิจอย�างต�อเน่ืองและสอดคล�องตามวิสัยทัศน! พันธกิจยุทธศาสตร! 
ของมหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาคณะฯ ภายใต�กรอบการบริหารงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
มีธรรมาภิบาล โปร�งใส ตรวจสอบได� และใช�ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ�มค�าและในด�านการบริหารจัดการการศึกษา 
ได�เน�นความสําคัญกับผู�เรียนฝ4กให�ผู�เรียนเป5นผู�มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค! มีความเป5นผู�นํา มีลักษณะการเป5นผู�ประกอบการ
ท่ีดี มีห�องเรียนและการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยสนับสนุนให�นักศึกษาได�มีโอกาสในการพัฒนาความรู�ในเวที 
การแข�งขันต�างๆ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สามารถเป5นวิศวกรสังคมได�อย�างเต็มรูปแบบ มีทักษะทางสังคม  
soft skill ท่ีใช�ปฏิสัมพันธ!กับผู�อ่ืนได� อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างราบรื่นและการมีส�วนร�วมในการรับผิดชอบต�อสังคม   

เปBาหมายของคณะวิทยาการจัดการ คือ การยกระดับงานวิจัยไปสู�มาตรฐาน พัฒนางานวิจัยให�เป5นงานวิจัย 
ในเชิงสร�างสรรค! เป5นงานวิจัยต�อยอดและสามารถนําไปใช�ประโยชน!ในเชิงพาณิชย! การยกระดับการบริการวิชาการ ไปสู�
การถ�ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�สู�ชุมชน และการจัดการศึกษาแนวใหม�ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Lifelong Learning) เป5นการเรียนรู�ตลอดชีวิต ในการดําเนินงานของคณะได�รับความร�วมมือร�วมแรงของบุคลากรของ
คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องทุกฝLายท่ีอุทิศตนในการทํางานเป5นอย�างดี 

ท�ายสุดน้ี ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีมีส�วนร�วมในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานของคณะวิทยาการจัดการ และ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย และหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีได�ให�ความร�วมมือและสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ด�วยดีเสมอมา 

 

 

 

     ผู�ช�วยศาสตราจารย!สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
                        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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                                                                สารรองคณบดีฝายวิชาการ 
                                            ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสุทธ์ิ  สุขบํารุง 
 

 

 

 ในรอบปN 2564 ท่ีผ�านมางานฝLายวิชาการได�มีการปรับโครงสร�างการทํางานใหม� ประกอบด�วยงานหลักสูตร  
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ และงานจัดการความรู� แนวทางการดําเนินงานด�าน
หลักสูตรแบ�งเป5นการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ เป5นการจัดการเรียนการสอนในระบบ และมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นประเภท
ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ได�แก� หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล และหลักสูตรผู�ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนในยุคดิจิทัล เป5นการจัดการศึกษานอกระบบ โดยหลักสูตรระยะสั้นน้ีพัฒนามาจากความต�องการของชุมชนและ
สังคม อาทิ ผู�ประกอบการในพ้ืนท่ี กลุ�มวิสาหกิจชุมชน ศิษย!เก�า และสถานประกอบการท่ีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
โดยท้ังสองหลักสูตรน้ีได�เสนอของบประมาณการดําเนินการจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร! วิจัย
และนวัตกรรม หรือ สปอว. ในโครงการบัณฑิตพันธุ!ใหม�ประจําปN 2564 ด�านประกันคุณภาพการศึกษาได�รวบรวมข�อมูล
การรับประกันคุณภาพฯ ในระดับหลักสูตร 3 ปNย�อนหลัง เพ่ือให�หลักสูตรวิเคราะห!จุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดเด�นไปสู�
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ในส�วนของงานกําหนดตําแหน�งทางวิชาการได�มีการปรับระบบการทํางานให�สอดคล�องกับ
ระบบกลไกของมหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝLายวิชาการมีส�วนร�วมในการประเมินผลการสอบสอนของ
อาจารย!ในสังกัด สําหรับงานจัดการความรู�ได�มีการจัดทําองค!ความรู�เรื่องแนวปฏิบัติท่ีดีเรื่องการจัดการศึกษาระดับคณะ ท่ี
รวบรวมความรู�จากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง อว. ข�อบังคับมหาวิทยาลัย และประสบการณ!การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นจากคณาจารย!หลักสูตรต�าง ๆ เพ่ือนําองค!ความรู� น้ี ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกับเครือข�าย 
คณะวิทยาการจัดการ 8 แห�งภาคเหนือ 
 การดําเนินงานของฝLายวิชาการข�างต�นสามารถประสบผลสําเร็จเป5นอย�างดีต�องขอขอบคุณผู�บริหารของคณะ 
และบุคลากรท่ีสําคัญ ได�แก� ประธานหลักสูตรและผู�รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
ผู�ช�วยศาสตราจารย!ธิดารัตน! เหมือนเดชา หัวหน�างานกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ นางสาวปรารัตน! สุขดี หัวหน�างาน
จัดการความรู� นางสาวิทตรี อ\อดกัน หัวหน�างานประกันคุณภาพการศึกษา และผู�เก่ียวข�องทุกฝLายท่ีช�วยให�การดําเนินงาน
ของฝLายวิชาการสําเร็จลุล�วงเป5นอย�างดี 
 
 
                 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.วิสุทธ์ิ สุขบํารุง 
                                                                                            รองคณบดีฝLายวิชาการ 
                                                                                            คณะวิทยาการจัดการ 

 



3 

 

                        
          
 
 
                                                             

                                                                สารรองคณบดีฝายบริหาร 

                                                    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาศิริ  เขตปยรัตน 

 

 ผลงานของคณะวิทยาการจัดการท่ีผ�านมา สะท�อนให�เห็นถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการด�านหน�าท่ี
ความรับผิดชอบ มีการกระจายอํานาจการดําเนินการเพ่ิมข้ึน โดยให�บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนร�วมมือกัน
ในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด�านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ อีกท้ัง  
การให�ความสะดวกแก�อาจารย!ผ�านการกระจายความรับผิดชอบของสายสนับสนุนท่ีช�วยให�งานเกิดความราบรื่นและ
รวดเร็ว ด�านการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ�ายเป5นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกระตุ�นให�บุคลากร
เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการและมุ�งสู�ตําแหน�งงานท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ี ถือเป5นการดําเนินงานภายใต�การทํางานเป5นทีมท่ีจะช�วยให�
คณะเติบโตเป5นองค!กรช้ันนํา สามารถขับเคลื่อนและดําเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได� 
 
 
     
                                                       
            ผู�ช�วยศาตราจารย! ดร.ภาศิริ  เขตป̂ยรตัน! 
                         รองคณบดีฝLายบรหิาร 
                            คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

                                                       สารรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

                                                    ผูชวยศาสตราจารยวริศรา  ดวงตานอย 

 

 

 ในรอบปNท่ีผ�านมาฝLายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได�พัฒนานักศึกษาให�มีความสอดคล�องกับเกณฑ!
การประกันคุณภาพการศึกษาและแผนกลยุทธ!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ!เพ่ือพัฒนานักศึกษาสู�
การเป5นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค!มีคุณลักษณะสอดคล�องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทักษะการ
เรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 

ฝLายกิจการนักศึกษาได�จัดกิจกรรมด�านการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมด�านการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความ
เป5นไทย ภายใต�โครงการต�าง ๆ ของฝLายกิจการนักศึกษา ซ่ึงจากสถานการณ!การระบาดของโรคไวรัสโคโรน�าสายพันธุ!ใหม� 
2019 (COVID-19) จึงเป5นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online และรูปแบบ Hybrid ซ่ึงถือเป5นความท�าทายใหม�ในการจัด
กิจกรรมภายใต�สถานการณ!การแพร�ระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID-19  
 ท�ายน้ีฝLายกิจการนักศึกษาต�องขอขอบคุณผู�บริหารของคณะท่ีสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ  
ขอบคุณคณะกรรมการฝLายงานกิจการนักศึกษาทุกท�าน  ขอบคุณบุคลากรสายสนับสนุนท่ีอํานวยความสะดวกให�ความ
ช�วยเหลือในการจัดกิจกรรมต�างๆ และท่ีสําคัญขอบใจมดงานสําคัญสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกคน และ
ขอบคุณผู�เก่ียวข�องทุกฝLายท่ีช�วยให�การดําเนินงานของฝLายกิจการนักศึกษาสําเร็จลุล�วงเป5นอย�างดี 
 
 
          ผู�ช�วยศาสตราจารย!วริศรา  ดวงตาน�อย 
               รองคณบดีฝLายกิจการนักศึกษา 
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สารบัญ 
 
 

ส�วนท่ี 1 ข�อมลูท่ัวไปของคณะ 
 

����  ประวัติคณะวิทยาการจัดการ       7 
����  สัญลักษณ"ประจําคณะ        9 

����  สีประจําคณะ        10 
����  สัญลักษณ"ประจําหลักสูตร       10 
����  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะ       11  
����  ปรัชญา วิสัยทัศน" พันธกิจ นโยบายคุณภาพ     12 
����  โครงสร�างการบริหารงาน ประจําป1 2564     13 
����  การวิเคราะห"สภาพแวดล�อมของคณะวิทยาการจัดการ    14  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ" โดยใช� SWOT 
����  แผนกลยุทธ"คณะวิทยาการจัดการ ป1 พ.ศ.2564    16 

����  คณะผู�บริหารคณะวิทยาการจัดการ      26 
����  ประธานหลักสูตร        26 
����  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ      27 
����  จํานวนบุคลากร ประจําป1 2564      29 
����  จํานวนนักศึกษาประจําป1การศึกษา 2564     34 
����  หลักสูตรการเรียนการสอน ประจําป1 2564     35  
 

ส�วนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน 
 

����  งบประมาณท่ีได�รับการจัดสรรแยกตามยุทธศาสตร" ประจําป1 2564  37 
����  การบริการวิชาการ ในป1งบประมาณ 2563     39 

����  เครือข�ายความร�วมมือทางด�านวิชาการ     52 
����  ผลงานดีเด�นของคณะวิทยาการจัดการ     55 
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ขอมูลท่ัวไปของคณะ 
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ประวัติ 
 
คณะวิทยาการจัดการ  เป5นส�วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ!  ต้ังข้ึนเม่ือปN พ.ศ.

2527  ซ่ึงขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ!มีสภาพเป5นวิทยาลัยครู  บุคลากรท่ีมาบุกเบิกก�อต้ังเป5น
บุคลากรท่ีย�ายมาจากคณะต�าง ๆ ของวิทยาลัยครูอุตรดิตถ!  โดยใช�อาคาร 10 ชั้น 3 เป5นสํานักงาน
เลขานุการคณะวิชา  และภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย! 6 ท�าน ได�รับแต�งต้ังให�รักษาการผู�บริหาร 
คณะวิชา และเป5นอาจารย!ประจําคณะวิชา ดังนี้ 

1.  อาจารย!พงศ!ศักด์ิ  อินทร!ขาว 
  รักษาการหัวหน�าคณะวิชาวิทยาการจัดการ และหัวหน�าภาควิชาการตลาด 
2.  อาจารย!สัมพันธ!  พูนนารถ 
  รักษาการรองหัวหน�าคณะวิชาวิทยาการจัดการ 
  เลขานุการคณะวิชาและรักษาการหัวหน�าภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ! 
3.  อาจารย!ทวิทย!  กลางณรงค! 
  รักษาการหัวหน�าภาควิชาเศรษฐศาสตร! 
4.  อาจารย!บุญเรือน  กลางณรงค! 
  รักษาการหัวหน�าภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ! 
5.  อาจารย!สมศรี  จิระพัฒนชัย 
  รักษาการหัวหน�าภาควิชาการเงินและการบัญชี 
6.  อาจารย!กัลยา  ดํารงศิริ 
  อาจารย!ประจําคณะวิชาวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิชาวิทยาการจัดการดําเนินงานให�บริการการศึกษาเรื่อยมาจนถึง วันท่ี 17 เมษายน  
พ.ศ.2529 จึงได�มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาให�คณะวิชาวิทยาการจัดการเป5นคณะวิชาตามกฎหมาย 
หลังจากนั้นจึงมีการเลือกต้ังผู�บริหารดังนี้ 

พ.ศ.2530 - 2534 
อาจารย!สัมพันธ! พูนนารถ ดํารงตําแหน�งหัวหน�าคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2534 - 2537 
อาจารย!พลอย เจริญสุข  ดํารงตําแหน�งหัวหน�าคณะวิทยาการจัดการ 

 7 
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วิทยาลัยครูได�เปลี่ยนสถานภาพเป5นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ.2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงเปลี่ยนเป5น "คณะวิทยาการจัดการ" 
พ.ศ.2538 
ผู�ช�วยศาสตราจารย!พลอย   เจริญสุข ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2538 - 2542 
อาจารย!สนาม   แก�วศรีนาก  ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2542 - 2546 
อาจารย! ดร.วิวรรธน!   มุขดี  ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2546 - 2547 
อาจารย!สุนทร   สุขไทย   ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2547 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ! ได�เปลี่ยนเป5นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ! ต้ังแต�วันท่ี 15 มิถุนายน                    
พ.ศ. 2547 เป5นต�นมา 
พ.ศ.2547 - 2552 
ผู�ช�วยศาสตารจารย!สุนทร  สขุไทย    ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2552 - 2556 
ผู�ช�วยศาสตราจารย!มาณี   ชูเอียด    ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2556 - 2564 
ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.อิราวัฒน!  ชมระกา   ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พ.ศ.2564 - ปqจจุบัน 
ผู�ช�วยศาสตราจารย!สินีนาถ   วิกรมประสิทธิ   ดํารงตําแหน�งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
คณะวิ ทย าการจั ดกา ร  มีสํ านั ก ง านคณบดีอยู� ใ นบริ เ วณชั้ น  2  หมาย เลขโทร ศัพท!  

055-416601-20 ต�อ 1500-1504 โทรสาร 055-416601-20 ต�อ 1505. 055-416623 และหมายเลข
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี 089-9617441-2 
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  สัญลักษณประจําคณะ 
 
 เป5นหัวลูกศร 4 สี ท่ีแสดงถึงศาสตร!สาขาหลักของคณะวิทยาการจัดการท้ัง 4 หลักสูตร  

โดยหัวลูกศรต�างมุ�งตรงไปท่ีตัวอักษรย�อของคณะ (FMS) ภายในมีสัญลักษณ! URL ท่ีแสดงเว็บไซต!ของคณะ
เพ่ือการเข�าถึงข�อมูลได�ง�ายจากท่ัวทุกมุมโลก ล�อมรอบด�วยชื่อคณะ มหาวิทยาลัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีความหมายว�าคณะของเราจะก�าวไปข�างหน�าอย�างม่ันคงและต�อเนื่องทุกทิศทาง  
โดยทุก ๆ หลักสูตรมีการดําเนินงานท่ีสอดคล�องกับปรัชญา วิสัยทัศน! และพันธกิจของคณะตลอดจน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงหัวลูกศร 4 สี มีความหมาย ดังนี้ 

 1. สีชมพู                  หมายถึง       หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 2. สีเทา                   หมายถึง       หลักสูตรบัญช ี
 3. สีน้ําเงิน                หมายถึง       หลักสูตรนิเทศศาสตร! 
 4. สีเขียวปNกแมลงทับ   หมายถึง       หลักสูตรเศรษฐศาสตร! 
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สีประจําคณะ 
 

   
 

สัญลักษณประจําหลกัสตูร 
 
 

 
 
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ                                  หลักสูตรบัญชี 
 
            

        
 
 
 
 
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร"                                 หลักสูตรนิเทศศาสตร" 
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สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิประจําคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร 
 
 พระพิฆเนศ มหาเทพแห�งศาสตร!และศิลปxท่ีคนไทยนับถือว�าเป5นเทพเจ�าแห�งความรู�  เป5นผู� 
มีปqญญาเป5นเลิศ  ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง  เป5นสัญลักษณ!แห�งความรู�และปqญญาท่ียิ่งใหญ� 
 ความหมายทางสัญลักษณ! รูปกายท่ีอ�วนพี  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ!  เศียรท่ีเป5นช�าง  
หมายถึง ผู�มีปqญญามาก  ตาท่ีเล็ก  หมายถึง  ความสามารถในการมอง  แยกแยะสิ่งท่ีถูกผิด  หูและจมูกท่ี
ใหญ�  หมายถึง  การมีสัมผัสพิจารณาท่ีดีเลิศ 

 พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร  เป5นปางด�านอัจฉริยภาพท่ีส�งผลให�กับผู�บูชาทุกท�านมี
สติปqญญาเฉลียวฉลาด  ประสบความสําเร็จ  ม่ังค่ังร่ํารวยตลอดกาล  นอกจากนี้  พระพิฆเนศสามเศียร 
ปางประทานพร ยังเหมาะสําหรับผู�ท่ีทํางานด�านหนังสือ ตํารา  วิชาการ  และสถานศึกษาเป5นอย�างมาก 

 เม่ือวันอังคาร ท่ี 12 มกราคม 2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ!  
จึงได�ทําพิธีจัดต้ังและบวงสรวง "พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร"  สิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจําคณะ  
เป5นท่ียึดเหนี่ยวและศูนย!รวมจิตใจของคณาจารย! บุคลากร และนักศึกษา 
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ปรัชญา 
 "เป5นผู�นําด�านการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุ�งพัฒนาอย�างต�อเนื่อง" 
 
วิสัยทัศน 
 คณะวิทยาการจัดการมุ�งสู�ความเป5นเลิศด�านการจัดการพันธกิจสัมพันธ!กับสังคมอย�างต�อเนื่อง 
 
อัตลักษณ 
 ดี เก�ง มีจิตอาสา พัฒนาให�เป5นผู�ประกอบการ สร�างสรรค!นวัตกรรมสู�ชุมชน 

 
เอกลักษณ 
 มุ�งบริหารจัดการ (Management)  สานพันธกิจสัมพันธ! (Engagement) สร�างสรรค!นวัตกรรมสู�
ชุมชน (Innovative Creation to Community) 
 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตอาสา มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทันต�อกระแส 
การเปลี่ยนแปลง 

2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ! สร�างความร�วมมือกับภาคีและเครือข�ายทุกภาคส�วน เพ่ือร�วมพัฒนา
สังคม ชุมชน และท�องถ่ิน 

3. ส�งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร�างองค!ความรู�และนวัตกรรม สู�การพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน 
4. ส�งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 
5. ส�งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความเป5นไทย และโครงการตามแนวพระราชดําริ  
6. ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มีความก�าวหน�าด�านสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 

อย�างต�อเนื่อง 
          7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ�งสู�ความเป5นเลิศและเสริมสร�างหลักธรรมาภิบาล 
 
นโยบายคุณภาพ 
 "ความรู�เชี่ยวชาญ  ผสานคุณธรรม  นําสมัยในสังคม  เหมาะสมมืออาชีพ" 
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โครงสรางการบริหารงาน ประจําป 2564 
 
 
 
 
 
 
 

                             ผู�ช�วยศาสตราจารย!สินีนาถ  วิกรมประสิทธ ิ
                                          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ภาศิริ เขตป^ยรัตน!     ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.วิสุทธิ์  สุขบํารุง                ผู�ช�วยศาสตราจารย!วริศรา  ดวงตาน�อย 
     รองคณบดีฝLายบริหาร                               รองคณบดีฝLายวิชาการ                                 รองคณบดีฝLายกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               นางสาวศณัฐฌา  พุทธชาติ 
                                                                หวัหน�าสํานักงานคณบดี 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
โดยใชเทคนิค SWOT 
 

  
 
1.  มีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด�านการบ�มเพาะผู�ประกอบการ 
    รุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง 
2.  มีระบบสนับสนุนการบริหารหลักสูตรให�ทุกหลักสูตรได�รับผลการประเมินอยู�ในระดับดี  
    ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
3.  มีนโยบายและระบบพี่เลี้ยงในการส�งเสริมให�บุคลากรทํางานวิจัย และผลงานวิชาการอ่ืน ๆ   
4.  ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ!ร�วมกับการเรียนการสอน งานวิจัย และงาน 
     บริการวิชาการ 
5.  มีเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพกับหน�วยงานต�าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
    มหาวิทยาลัย 
6.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามศาสตร!และสามารถปฏิบัติงานร�วมกันได�อย�างมี 
    ประสิทธิภาพ 
7.  มีวัฒนธรรมองค!กรในการทํางานเป5นทีมและพร�อมต�อการเปลี่ยนแปลง 

 
จุดออน (Weaknesse 
 

1.  ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได�รับรองคุณภาพและตีพิมพ!เผยแพร�ในวารสารวชิาการระดับชาติ  
                และนานาชาติมีค�อนข�างน�อย  

2.  สัดส�วนคุณวฒุิและตาํแหน�งทางวชิาการของอาจารย!ไม�เป5นไปตามเกณฑ!มาตรฐาน สกอ. 
3.  ขาดเครือข�ายศิษย!เก�าในการสร�างความเข�มแข็งให�กับคณะ 

 
 
 
 

1.  มีงบประมาณสนับสนุนตามยุทธศาสตร!มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินอย�างยั่งยืน 
2.  มีหน�วยงานภายนอกท่ีสนับสนุนและเป̂ดโอกาสให�นักศึกษาแสดงศักยภาพและความสามารถ 
    ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.  ตลาดแรงงานยังมีความต�องการบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาของคณะ 
    วิทยาการจัดการ 

โอกาส (Opportunity) 

จุดออน (Weaknesses) 

จุดแข็ง (Strengths) 
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4.  นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร! วิจัยและนวัตกรรมรวมท้ังสถานประกอบการ 
     ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณการกับการทํางาน 
5.  มีเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีทันสมัยและหลากหลายมาใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
    การบริหารจัดการ 
6. มีชุมชน ท�องถ่ินและสถานประกอบการท่ีพร�อมจะเป5นเครือข�ายความร�วมมือในการจัด 
   การศึกษา 
 

 
 
 

1.  การเป^ดการศึกษาแบบเสรี ทําให�มีการแข�งขันทางการศึกษามากข้ึนและส�งผลให�จํานวน 
    นักศึกษาลดลง 
2.  อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงทําให�จํานวนผู�เรียนที่จะศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษามีน�อยลง 
3.  รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจาํปNน�อยลงตามจํานวนนักศึกษา ส�งผลให�งบประมาณ 
    ดําเนินงานในคณะลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
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             แผนกลยุทธ"คณะวิทยาการจัดการ ป1 พ.ศ.2564 
 
แผนกลยุทธคณะวิทยาการจัดการ 

1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ"สู�ความเปDนเลิศ                                                     
2. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให�มีความเปDนเลิศและมืออาชีพ 
4. มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล       

 

 กลยุทธ"ท่ี 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ"สู�ความเปDนเลิศ 

แนวปฏิบัต ิ
  1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ"เพ่ือสร�างองค"ความรู�ที่ใช�พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน  
              และท�องถิ่น 

2. ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู�ประกอบการใหม� 
3. ส�งเสริม และสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปDนไทย โครงการ 

              ตามแนวพระราชดําริ  
 

กลยุทธ"ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ 

แนวปฏิบัต ิ
1. บริหารหลักสูตรให�ได�รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

   2. พัฒนาบัณฑิตให�มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต  
                        และเปDนที่ยอมรับของสังคม  

3. บ�มเพาะบัณฑติให�มีทกัษะเปDนผู�ประกอบการรุ�นใหม� (Startup) 

 

กลยุทธ"ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให�มีความเปDนเลิศและมืออาชีพ 

 แนวปฏิบัต ิ
  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให�เปDนมืออาชีพ 

2. สร�างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

 
 
 



17 

 

กลยุทธ"ท่ี 4 มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวปฏิบัติ  
1. พัฒนาระบบบริหารจดัการคณะให�เปDนไปตามหลกัธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาระบบฐานข�อมูลทรัพยากรสิ่งสนับสนุนในการปฏิบตังิาน 

  3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการอย�างต�อเน่ือง 
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กลยุทธ"ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสมัพันธ"สู�ความเปDนเลิศ 

พันธกิจที่  
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ! สร�างความร�วมมือกับภาคีและเครือข�ายทุกภาคส�วน เพื่อร�วมพัฒนาสังคม ชุมชน และท�องถิ่น 
3. ส�งเสรมิ สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร�างองค!ความรู�และนวัตกรรม สู�การพัฒนาชุมชนท�องถิ่น 
4. ส�งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เปNาประสงค"ที่  
4.  เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ! สร�างความร�วมมือกับภาคีและเครือข�ายทุกภาคส�วน เพื่อร�วมพัฒนาสังคม ชุมชน และท�องถิ่น    
5.  เพื่อสร�างองค!ความรู� ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม สู�การบริการวิชาการที่ตอบสนองต�อความต�องการของสังคม  ชุมชน และท�องถิ่น    
6.  เพื่ออนุรักษ! สืบสาน พัฒนา เผยแพร� ถ�ายทอด ศิลปวัฒนธรรมและความเป5นไทย โครงการตามแนวพระราชดําริ    

เปNาหมาย 
แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 

 63 64 65 66 67 
1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ!เพื่อสร�าง
องค!ความรู�ที่ใช�พัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ชุมชน และท�องถิ่น 
 

1. ระบบและกลไกงานวิจัยงานสร�างสรรค! และนวัตกรรม 
2. ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นชุมชน 
หรือสังคม 
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช�
ประโยชน! 
4. ระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค!หรือ
นวัตกรรมไปใช�ประโยชน!ในการพัฒนาผู�เรยีนหรือชุมชน 
5. ระบบและกลไกการคุ�มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค!ที่นําไปใช�ประโยชน! 
 

ระบบ/กลไก 
ระบบ/กลไก 

 
ระบบ 

 
ระบบ/กลไก 

 
ระบบ/กลไก 

 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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เปNาหมาย 
แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 

 63 64 65 66 67 
 6. แผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

7. งบประมาณวิจยัหรืองานสร�างสรรค!ที่ได�รับการสนับสนุนต�อคน
ต�อปN 
8. เครือข�ายที่มีส�วนร�วมในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ!ของคณะ 
9. งานวิจัย งานสร�างสรรค! หรือนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน!ต�อ 
ชุมชน สังคม และท�องถิ่น 
10. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ! 
11. รายวิชาที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ! 
12. ชุนชนเปBาหมายที่ได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
13. ผลงานวิจัย หรืองานสร�างสรรค!ที่ได�รับการตีพิมพ!เผยแพร� 
ต�อหลักสตูรต�อปN 

แผนงาน 
บาท 

 
เครือข�าย 

เรื่อง/ชิ้นงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายวิชา 
ชุมชน 

ผลรวมถ�วงน้ําหนัก 

1 
25,000 

 
3 
4 
 
2 
8 
1 
1 

1 
25,000 

 
5 
8 
 
2 
8 
1 
1 

1 
25,000 

 
7 
10 
 
2 
8 
1 
1 

1 
25,000 

 
9 
12 
 
2 
8 
1 
1 

1 
25,000 

 
11 
14 
 
2 
8 
1 
1 

2. ส�งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชนและผู�ประกอบการใหม� 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ส�งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและ 
ผู�ประกอบการใหม� 
2. วิสาหกิจชุมชนและผู�ประกอบการใหม�ที่ได�รับการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 2 
 

10 

2 
 

15 

2 
 

20 

2 
 

25 

2 
 

30 
3. ส�งเสรมิ และสนับสนุนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป5น
ไทย โครงการตามพระราชดําร ิ

1. ระบบ/กลไกในการส�งเสริม และสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป5นไทย 
2. แผนงานการส�งเสริม และสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป5นไทย โครงการตามพระราชดําร ิ

ระบบ/กลไก 
 

แผนงาน 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 

1 
 
1 
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เปNาหมาย 

แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
 63 64 65 66 67 

 3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการส�งเสริม และสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป5นไทย 
4. โครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานด�านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน หรือการวิจยั หรือการบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม 

10 
 
8 

12 
 
8 

14 
 
8 

16 
 
8 

18 
 
8 
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กลยุทธ"ที่ 2 พัฒนาศักยภาพสบัณฑิตให�มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ 

พันธกิจที่  
1. จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มจีิตอาสา มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทันต�อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
2. ส�งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เปNาประสงค"ที่  
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให�มีมาตรฐานการศึกษาด�านวิชาการและวิชาชีพ    
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให�มีคุณภาพเป5นที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21    
3. เพื่อจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน    

เปNาหมาย 
แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 

 63 64 65 66 67 
1. มีหลักสตูรที่ได�รับการรับรองตาม
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

1. จํานวน/ร�อยละหลักสูตรที่ได�รบัการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาในระดับด ี

หลักสตูร 10 10 12 12 12 

2. พัฒนาบัณฑิตให�มีทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 และสอดคล�องกับ
ความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตและเป5น
ที่ยอมรับของสังคม 

1. ระบบและกลไกส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาบัณฑิตให�มีทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 
2. แผนจัดการเรียนรู�และบูรณาการกับการทํางาน 
3. แผนพัฒนานักศึกษาทักษะด�านการใช�ภาษาอังกฤษ 
4. แผนพัฒนาทักษะด�านดิจิทัล 
5. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. โครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตรที่ให�บริการนักศึกษา และ 
ศิษย!เก�า 

ระบบ/กลไก 
 

แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

1 
 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
 
1 
1 
1 
1 
2 
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เปNาหมาย 

แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
 63 64 65 66 67 

 7. โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู�และบูรณาการกับการทํางาน 
8. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษ 
9. โครงการ/กิจกรรมทักษะด�านดจิิทัล 
10. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
11. หลักสูตรที่นักศึกษามีส�วนร�วมในการสร�างนวัตกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

หลักสตูร 

1 
1 
1 
5 
8 

1 
1 
1 
5 
8 

1 
1 
1 
5 
8 

1 
1 
1 
5 
8 

1 
1 
1 
5 
8 

3. บ�มเพาะบัณฑิตให�มีทักษะเป5น 
ผู�ประกอบการรุ�นใหม� (Startup) 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ส�งเสริมให�นักศึกษามีทักษะเป5น
ผู�ประกอบการรุ�นใหม� (Startup) 
2. หลักสูตรที่มีนักศึกษาเข�าร�วมโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หลักสตูร 

1 
 
8 

1 
 
8 

1 
 
8 

1 
 
8 

1 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 

กลยุทธ"ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุให�มีความเปDนเลิศและมืออาชีพ 

พันธกิจที่  
6. ส�งเสรมิและพัฒนาบุคลากรให�มีความก�าวหน�าด�านสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

เปNาประสงค"ที่  
7. เพื่อส�งเสรมิบุคลากรให�มีความก�าวหน�าในอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี    

เปNาหมาย 
แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 

 63 64 65 66 67 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให�เป5น 
มืออาชีพ 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแผนพัฒนารายบุคคล 
3. โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
4. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได�รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
5. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช�ใน
การปฏิบัติงาน 

แผนงาน 
ร�อยละ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ร�อยละ 
 

ผลงาน 

1 
100 
2 
 

100 
 
2 

1 
100 
2 
 

100 
 
2 

1 
100 
2 
 

100 
 
2 

1 
100 
2 
 

100 
 
2 

1 
100 
2 
 

100 
 
2 
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กลยุทธ"ที่ 4 มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจที่  
7. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการมุ�งสู�ความเป5นเลิศและเสริมสร�างหลักธรรมาภิบาล 

เปNาประสงค"ที่  
8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    

เปNาหมาย 
แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 

 63 64 65 66 67 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะให�
เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ระบบและกลไกการบริหารคณะ 
2. ระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสตูร 
3. แผนกลยุทธ!ระดับคณะ 
4. แผนกลยุทธ!การเงิน 
5. แผนปฏิบัติการประจําปN 
6. แผนบริหารความเสี่ยง 
7. แผนจัดการความรู� 
8. แผนประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน 
ระบบ 

แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 
แผนงาน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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เปNาหมาย 

แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
 63 64 65 66 67 

2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
การบริหารจัดการอย�างต�อเนื่อง 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณรายไตรมาส 
3. รายงานผลการบรหิารความเสีย่ง 
4. รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 
5. รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ 
6. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับคณะ 
7. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 
ครั้ง 

คะแนน 
แผนงาน 

2 
4 
1 
2 
1 

3.51 
1 

2 
4 
1 
2 
1 

3.55 
1 

2 
4 
1 
2 
1 

3.60 
1 

2 
4 
1 
2 
1 

3.65 
1 

2 
4 
1 
2 
1 

3.70 
1 
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คณะผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
     
  คณะผูบริหาร 

ผู�ช�วยศาสตราจารย!สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ภาศิร ิ เขตป̂ยรัตน! รองคณบดีฝLายบริหาร 

ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.วิสุทธิ ์ สุขบํารุง  รองคณบดีฝLายวิชาการ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย!วริศรา  ดวงตาน�อย รองคณบดีฝLายกิจการนักศึกษา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย!ศรีไพร  สกุลพันธ! ผู�ช�วยคณบดี 

อาจารย! ดร.พลอยชมพู  เชาวนปรีชา ผู�ช�วยคณบดี 

อาจารย!อมรรัตน!   ศรีวิโรจน! ผู�ช�วยคณบดี 

 

ประธานหลักสูตร 

1. อาจารย!วัชราภรณ!   อารีรัตนศักด์ิ  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
2. อาจารย!ธิดารัตน!   เหมือนเดชา   ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการการเป5นผู�ประกอบการ 
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย!สุกัญญา   สุจาคํา  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม� 
4. อาจารย! ดร.กุลยา   อุปพงษ!   ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
      สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
5. อาจารย! ดร.กัลยรัตน!   คําพรม   ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร!ธุรกิจ 
6. อาจารย!ตุลาพร   จันทร!กวี   ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
7. อาจารย!อุษณีย!   มากประยูร   ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
8. ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.พนนิท!   นนทโคตร ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 
9. ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.อิราวัฒน!   ชมระกา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
10. อาจารย! ดร.ฐิติวรดา   แสงสว�าง  ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
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คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ   

ประจําป 2564 
        
1. ผู�ช�วยศาสตราจารย"สินีนาถ   วิกรมประสิทธิ  
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.วิสุทธิ์   สุขบํารุง 
   รองคณบดีฝQายวิชาการ  
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.ภาศิริ   เขตปRยรัตน" 
    รองคณบดีฝQายบริหาร 
4. ผู�ช�วยศาสตราจารย"วริศรา   ดวงตาน�อย 
   รองคณบดีฝQายกิจการนักศึกษา 
5. ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.พนินท"   นนทโคตร 
   ประธานหลักสูตร   กรรมการ 
6. อาจารย"วัชราภรณ"   อารีรัตนศักดิ ์
   ประธานหลักสูตร   กรรมการ 
7. อาจารย"อุษณีย"   มากประยูร 
   ประธานหลักสูตร   กรรมการ 
8. ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.ศิริกาญจน"  ธรรมยัติวงศ" 
   ผู�แทนคณาจารย"    กรรมการ 
9. อาจารย" ดร.จักรพันธ"   ศรีสวัสดิ์ 
   ผู�แทนคณาจารย"   กรรมการ 
10. อาจารย" ดร.วรพรรณ  รัตนทรงธรรม 
   ผู�แทนคณาจารย"   กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย" ดร.ปาจรีย"  ผลประเสริฐ 
     ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
12. นายวิเชียร  แสงวิวัฒน"เจริญ 
     ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
13. นายธเนศ   สุนพงศรี 
     ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
14. นายพิสุทธิ์  หฤทัยวิจิตรโชค 
     ผู�ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
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15. นางสาวศณัฐฌา  พุทธชาติ 
     หัวหน�าสํานักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวธาริณี  เกิดเจริญ 
     นักจัดการงานท่ัวไป        ผู�ช�วยเลขานุการ 
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                            จํานวนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ   
                                        ปงบประมาณ 2564 
 
บุคลากรสายวิชาการ 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุน 
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 คณะวิทยาการจัดการ  มีบุคลากร ประกอบด�วยข�าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
จ�างเหมา ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือ สกุล วุฒิ สาขาวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
1 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ภาศิร ิ เขตป̂ยรัตน! บธ.ด. การบริหารธุรกิจ 
2 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.อิราวัฒน! ชมระกา กจ.ด. การจัดการธุรกิจ 
3 อาจารย! ดร.ศิริกานดา แหยมคง กจ.ด. การจัดการธุรกิจ 
4 อาจารย! ดร.เบญจวรรณ สุจริต กจ.ด. การจัดการธุรกิจ 
5 อาจารย! ดร.ชัชชัย  สุจริต กจ.ด. การจัดการธุรกิจ 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
1 อาจารย! ดร.ฐิติวรดา แสงสว�าง ปร.ด. บัญชี 
2 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.สุพรรษา จิตต!ม่ัน ปร.ด การบัญชี 
3 อาจารย! ดร.สุทธิรัตน! พลอยบุตร Ph.D. การบัญชี 
4 อาจารย! ดร.พรรณนภา เชื้อบาง ปร.ด การจัดการ 
5 อาจารย! ดร.เฉวียง วงค!จินดา ปร.ด. บัญชี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1 อาจารย!ตุลาพร   จันทร!กวี บธ.ม. บัญชี 
2 ผู�ช�วยศาสตราจารย!วริศรา ดวงตาน�อย บช.ม. การบัญชี 
3 ผู�ช�วยศาสตราจารย!นันท!มนัส หอมเพียร บธ.ม. การบัญชี 
4 อาจารย! ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม กจ.ด. บัญชี 
5 อาจารย!กรรณิการ! ธรรมสรางกูร บช.ม. บัญชี 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

1 อาจารย!อุษณีย! มากประยูร ศศ.ม. นิเทศศาสตร! 

2 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ปqญณิตา ชัยสนิท ปร.ด. 
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

3 อาจารย! ดร.ธัญญา จันทร!ตรง นศ.ด. นิเทศศาสตร! 
4 อาจารย! ดร.รดี ธนารักษ! กจ.ด. การจัดการสื่อสาร 
5 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ศิริกาญจน! ธรรมยัติวงศ! กจ.ด. การจัดการสื่อสาร 
6 อาจารย!จักภพ พานิช ศศ.ม. นิเทศศาสตร! 
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ท่ี ช่ือ สกุล วุฒิ สาขาวิชา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 
1 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.พนินท! นนทโคตร Ph.D. Economics 

2 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ชิชญาสุ! ช�างเรียน Ph.D. 
Development 
Administration 

3 ผู�ช�วยศาสตราจารย!ธวัชชัย พิมพ!โพธิ์ พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ 
4 อาจารย!เจนนภนต!  ภาคภูมิ ศ.ม. เศรษฐศาสตร! 
5 อาจารย!อลงกรณ! สุขจีรเดช ศ.ม. เศรษฐศาสตร! 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  
1 อาจารย!วัชราภรณ! อารีรัตนศักด์ิ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
2 อาจารย! ดร.สุภัญชล ี อ�นไชยะ กจ.ด. การจัดการธุรกิจ 
3 ผู�ช�วยศาสตราจารย!ธิดารัตน! เหมือนเดชา บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
4 อาจารย! ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์ กจ.ด. บริหารศาสตร! 
5 อาจารย!อมรรัตน! ศรีวิโรจน! บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  
1 อาจารย! ดร.กุลยา อุปพงษ! ปร.ด. บริหารธุรกิจ 

2 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.ก่ิงดาว จินดาเทวิน ปร.ด. 
การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

3 อาจารย!ชนิกานต! อัชวนันท! บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
4 อาจารย!กมลวรรณ ม่ังค่ัง บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
5 อาจารย!สมเกียรติ จิระวงศ!เสถียร บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจสมัยใหม� 
1 ผู�ช�วยศาสตราจารย!สุกัญญา สุจาคํา บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

2 ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.วิสุทธิ ์ สุขบํารุง ปร.ด. 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย!และชุมชน 

3 ผู�ช�วยศาสตราจารย!สินีนาถ วิกรมประสิทธิ บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
4 อาจารย! ดร.ศิริกานดา แหยมคง กจ.ด. บริหารธุรกิจ 
5 อาจารย!ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร! บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
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ท่ี ช่ือ สกุล วุฒิ สาขาวิชา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร"ธุรกิจ  
1 อาจารย! ดร.กัลยรัตน! คําพรม ปร.ด. ระบบสารสนเทศ 
2 อาจารย! ดร.จักรพันธ! ศรีสวัสด์ิ ปร.ด. ระบบสารสนเทศ 

3 อาจารย!เพ่ิมศักด์ิ พันธ!แตง วท.ม. 
เทคโนโลยีอินเทอร!เน็ต
และสารสนเทศ 

4 ผู�ช�วยศาสตราจารย!ศรีไพร สกุลพันธ! บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
5 อาจารย! ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง ปร.ด. ระบบสารสนเทศ 

อาจารย"สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
1 ผู�ช�วยศาสตราจารย!สิริเนตร วรรณจักร! บธ.ม. บัญชี 
2 อาจารย! ดร.ธนเทพ สุดแสง กจ.ด. นิเทศศาสตร! 
3 อาจารย!สุโรจน! ศุภศิริภิญโญ ศ.ม. เศรษฐศาสตร! 

4 อาจารย!พิชญาพร พีรพันธุ! วท.ม. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ลาศึกษาต�อ) 

5 อาจารย! ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา กจ.ด. นิเทศศาสตร! 

6 อาจารย!นิยดา รักวงษ! วท.ม. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ลาศึกษาต�อ) 

7 อาจารย!สิทธิพร พรอุดมทรัพย! วท.ม. 
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ 

8 อาจารย!เรณู เมฆทับ บช.ม. บัญชี 
9 อาจารย!รวมพร มาลา บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
10 อาจารย! ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ ปร.ด. บริหารธุรกิจ 
 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  

บุคลากรสายสนับสนุน ป1งบประมาณ 2564 

ข�าราชการพลเรือน 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง วุฒิ สาขาวิชา 

1 นางสาวศณัฐฌา   พุทธชาติ หัวหน�าสํานักงานคณบดี บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
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พนักงานมหาวิทยาลัย 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง วุฒิ สาขาวิชา 
1 นางนฤมล ฮีมินกูล จนท.บริหารงานทั่วไป ศศ.บ. บริหารธุรกิจ 
2 นางสาวปรารัตน! สุขดี นักวิชาการศึกษา กศ.ม. ประกันคุณภาพการศึกษา 

3 นางสาววัฒนา แก�วพูลปกรณ! บรรณารักษ! ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร! 
4 นางสุรีย!ลักษณ! ม่ันแย�ม นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 
5 นางสาวิทตรี อ\อดกัน นักวิชาการศึกษา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 
6 นายณรงค! พรมงาม ผู�ปฏิบัติงานบริหาร ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา 
7 นางสาวเพลินพิศ สีตื้อ ช�างเครื่อง

คอมพิวเตอร! 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร! 

8 นายสุทิน อินทะ ช�างเครื่อง
คอมพิวเตอร! 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร! 

9 นางสุภาพ เต้ียมจุมพล ผู�ปฏิบัติงานบริหาร รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร! 
10 นางสาวธาริณี เกิดเจริญ นักจัดการงานท่ัวไป วท.บ. ชีววิทยาประยุกต! 

 

พนักงานท่ัวไป 

ท่ี ช่ือ สกุล ตําแหน�ง วุฒิ สาขาวิชา 
1 นางจรูญ นําแสง จนท.ปฏิบัติการอาคาร ม.3 - 
2 นางวิจิตรา ทองคํา จนท.ปฏิบัติการอาคาร ม.3 - 
3 นายประทีป นุ�มนวล จนท.ปฏิบัติการอาคาร ปวส. ช�างไฟฟBากําลัง 
4 นางสาวฐิติกาญจน! มากประยูร จนท.ปฏิบัติการอาคาร ปวส. การตลาด 
5 นางสาววาสนา สุวรรณตะลา จนท.ปฏิบัติการอาคาร ม.3 - 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุท้ังหมด ประจําป1งบประมาณ 2564 

  

ตํ่ากว�าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

1. ข�าราชการ - - 1 - 1 
2. ลูกจ�างประจาํ - - - - - 
3. พนักงานมหาวทิยาลัย - 8 1 - 9 
4. พนักงานชั่วคราว/จ�างเหมา 5 - - - 5 
5. พนักงานราชการ - 1 - - 1 

รวม 5 9 2 - 16 

 
 จํานวนนักศึกษา ป1การศึกษา 2564 จําแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

 
 

ปริญญาตรีแลปริญญาโท 
2564 2563 2562 2561 สาขาวิชา 

ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 
รวม 

การตลาดดิจิทัล (เทียบโอน) 12 24 17 - 53 
การตลาดดิจิทัล 12 4 20 14 50 
คอมพิวเตอร!ธุรกิจ (เทียบโอน) 36 27 32 - 95 
คอมพิวเตอร!ธุรกิจ 8 8 8 19 43 
การจัดการธุรกิจบริการ(เทียบโอน) 21 14 13 - 48 
การจัดการธุรกิจบริการ 21 15 12 15 63 
การจัดการธุรกิจสมัยใหม� (เทียบโอน) 3 6 - - 9 
การจัดการธุรกิจสมัยใหม� 15 6 4 11 36 
การบัญชี(เทียบโอน) 107 82 83 - 272 
การบัญชี 35 26 24 48 133 
เศรษฐศาสตร! 3 - - - 3 
นิเทศศาสตร! 18 23 26 12 79 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 26 - 10 5 41 
บัญชีมหาบัณฑิต 5 - - - 5 

รวมท้ังหมด 322 235 249 124 930 
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หลักสูตรท่ีเปRดสอนในป1 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ 
 

หลักสูตร - สาขาวิชา 
 

ระดับ 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี 
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร!ธุรกิจ ปริญญาตรี 
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ปริญญาตรี 
4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม� ปริญญาตรี 
5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี 
6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 
7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร! ปริญญาตรี 

8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปริญญาโท 

9 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาโท 
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ผลการดําเนินงาน 
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งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรแยกตามกลยุทธ" ประจําป1งบประมาณ 2564  
กลยุทธ"ท่ี 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ"สู�ความเปDนเลิศ 
  1. พัฒนาส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  123,000 บาท 
  2. สนับสนุนหน�วยจัดการงานวิจัย/งานจัดการความรู� 25,000 บาท 
  3. สนับสนุนบริการวิชาการ   90,000 บาท 
กลยุทธ"ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ   
  1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  520,000 บาท 
  2. พัฒนาส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   7,000 บาท 
  3. พัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตร   300,000 บาท 
กลยุทธ"ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพอาจารย"ให�มีความเปDนเลิศและมืออาชีพ 
  1. พัฒนาบุคลากรและจัดการความรู�  240,000 บาท 
กลยุทธ"ท่ี 4 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     35,000  บาท 
  2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   380,700  บาท 
  3. สนับสนุนหน�วยจัดการงานวิจัย    20,000 บาท 
 

  รวมงบประมาณ  1,740,700 บาท  

 

ผลการใช�จ�ายงบประมาณ ประจําป1 2564 

การดําเนินงานตามไตรมาส 2564 
ไตรมาส 1 494,254.53 
ร�อยละ 27 % 
ไตรมาส 2 865,503.39 
ร�อยละ 48 % 
ไตรมาส 3 1,185,517.26 
ร�อยละ 66 % 
ไตรมาส 4 474,923,37 
ร�อยละ 99.76 
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ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป1 2564 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ! มผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในปNการศึกษา 2563 จํานวน 9 หลักสูตร อยู�ในระดับดี (3.86 คะแนน) ตามข�อมลู ดังน้ี 

หลักสูตร ผลการประเมิน ป1การศึกษา 2563 
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 3.66 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 3.94 
บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม� 3.99 
บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร!ธุรกิจ 4.07 
บัญชีบัณฑิต 4.13 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3.89 
นิเทศศาสตรบัณฑิต 3.80 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.79 
บัญชีมหาบัณฑิต 3.48 

ผลรวมเฉลี่ย 3.86 
 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ! มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
ในปNการศึกษา 2563 อยู� ในระดับดีมาก (4.53 คะแนน) ตามเกณฑ!การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
5 องค!ประกอบ (18 ตัวบ�งช้ี) โดยมีจํานวน 4 องค!ประกอบ อยู�ในระดับดีมาก (องค!ประกอบท่ี 2, 3, 4, 5) มีจํานวน  
1 องค!ประกอบ อยู�ในระดับดีมาก (องค!ประกอบท่ี 1)  ดังน้ี 
 

 

 
 
 

องค"ประกอบ 

 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเองเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50 ต�องปรับปรุงเร�งด�วน 
1.51 - 2.50 ต�องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช� 
3.51 - 4.50 ดี 
4.51 - 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค!ประกอบท่ี 1 4.08 ดี  
องค!ประกอบท่ี 2 5 ดีมาก  
องค!ประกอบท่ี 3 5 ดีมาก  
องค!ประกอบท่ี 4 5 ดีมาก  
องค!ประกอบท่ี 5 4.67 ดีมาก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกองค"ประกอบ 1-5 

4.53 ดีมาก  
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การบริการวิชาการ ในป1งบประมาณ 2563 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ"ชุมชนท�องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ"  (ผู�รับผิดชอบ ผู�ช�วยศาสตราจารย"ศรีไพร สกุลพันธ") 

ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
1. เครื่องประดับอนุสรณ!เบญจรงค!  
เลขที่ 64 หมู� 5 ตําบลบ�านเกาะ  
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ! 

เครื่องประดับเบญจรงค! ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนานวัตกรรมการสร�างคุณค�าจากชุด 
Collection ลวดลายอัตลักษณ!พื้นถิ่น 
จังหวัดอุตรดิตถ! จากผลิตภัณฑ!ลายผ�าจก 

2. กลุ�มอาชีพสตรีทอผ�าบ�านหนองแห�ว 
เลขที่ 62/2 หมู� 6 ตําบลหนองแห�ว 
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ! 

ผ�าทอ ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ!เพิ่มลวดลายใหม� 

3. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย! 
บ�านโคกงาม 
เลขที่ 29 หมู� 9 ตําบลผักขวง  
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ! 

ข�าวเม�าธัญพืชบ�านโคกงาม ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- การสร�างความแตกต�างโดยการ
ปรับปรุงรสชาติผลิตภัณฑ!เพื่อสุขภาพรส
หวานน�อยและเพิ่มคุณค�าโปรตีน  
-ผลิตภัณฑ!จากข�าวเม�าอินทรีย!มีข�อมูล
คุณค�าทางโภชนาการต�อ 1 หน�วยบริโภค 

4. สหกรณ!ผู�เพาะเลี้ยงสัตว!น้ํา 
เลขที่ 999 หมู� 1 ตําบลในเมือง 
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ! 

แปรรูปผลิตภัณฑ!ปลา ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนากระบวนการผลิตเพิ่มมูลค�าเป5น
ปลาสดหั่นชิ้นแช�แข็ง และปลานิล 
แดดเดียว 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
5. บ�านบนดอยลับแล 
เลขที่ 77 หมู� 2 ตําบลแม�พูล  
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! 

ผลิตภัณฑ!ทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- ทุเรียนกวนมีข�อมูลคุณค�าทาง
โภชนาการต�อ 1 หน�วยบริโภค 
- พัฒนาสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ!ทุเรียน
กวนให�ได�มาตรฐานผลิตภัณฑ!ระดับสากล 

6. มาดีกาแฟเขาพลึง 
ตําบลบ�านด�านนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ! 

กาแฟสด การจัดตั้งกลุ�มและบริบทกลุ�ม - การจัดตั้งกลุ�มวิสาหกิจชุมชนและ
บริหารจัดการกลุ�ม 

7. วิสาหกิจชุมชนบ�านไร�ชาววัง 
เลขที 224 หมู� 6 ตําบลวังกะพี้ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ! 

ชาใบข�าวอินทรีย! การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

- การปรับปรุงสูตรชาใบข�าวเพื่อช�วย
รักษาสีและกลิ่นของชาใบข�าว 

8. วิสาหกิจชุมชนกาแฟนางพญา 
บ�านปLาคา ตําบลนางพญา 
อําเภอท�าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ! 
 

กาแฟดริป การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

- การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตกาแฟดริปให�ได�มาตรฐาน อย. 
- การปรับปรุงข�อมูลฉลากบรรจุภัณฑ!
กาแฟ 

9. วิสาหกิจชุมชนกล�วยพรจากแม� 
เลขที่ 149 ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ! 

Energy Bar กล�วยตากผสม
ธัญพืช 

การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

- การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ! แก�ปqญหาการ
เหม็นหืน 

 



41 

 

ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
10. กลุ�มแม�บ�านเกษตรกรบ�านเกาะ 
ร�วมใจ ตําบลบ�านดารา อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ! 

กล�วยอบม�วนพลังแสงอาทิตย! การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ! 

11. กลุ�มเกษตรอินทรีย!วิถีพอเพียง 
459 บ�านเต�าไหเหนือ หมู� 2 ตําบลท�าสัก 
อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ! 

แปรรูปผลิตภัณฑ!จากเห็ด การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหาร 

- ศึกษาความเป5นไปได�ทางการตลาด 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ!จากเห็ดอินทรีย! 
 

12. วิสาหกิจชุมชนกลุ�มมะม�วงคุณภาพ
พิชัย เลขที่ 28 หมู� 9 บ�านคลอง 
กล�วยเหนือ ตําบลไร�อ�อย อําเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ! 

แปรรูปผลิตภัณฑ!มะม�วง การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหาร 

- การเพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ! โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ!จากมะม�วง 

13.กลุ�มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
เกษตรทองดี 
เลขที่ 11/2 หมู� 1 ตําบลบ�านหม�อ  
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ! 

แปรรูปผลิตภัณฑ!จากข�าว 
(ข�าวน้ําตาลต่ํา) 

การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหาร 

- ศึกษาความเป5นไปได�ทางการตลาด 
- การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ!
จากข�าว 

14.กลุ�มผลิตภัณฑ!ปลาส�ม วัดปLาขนุน 
ตําบลคุ�งตะเภา อําเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ! 

ผลิตภัณฑ!ปลาส�มกึ่งสําเร็จรูป การปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ! ประเภทอาหาร 

- การศึกษาความเป5นไปได�ทางการตลาด 
- การคิดค�นและพัฒนาผลิตภัณฑ!จาก 
ปลาส�ม 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
15. สมคิดเหล็กน้ําพี้ 
เลขที่ 23 หมู� 7 ตําบลน้ําพี้ 
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ! 

ผลิตภัณฑ!จากเหล็กน้ําพี้ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ!
ประเภทของใช� ของตกแต�ง ของที่ระลึก 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ!ประเภทของที่
ระลึกพื้นถิ่นจากเหล็กน้ําพี้ เชื่อมโยงงาน
ศิลปะ ตอบสนองความเชื่อเรื่อง อํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ ตามตําราพิชัยสงคราม 
“มหัศจรรย!เหนือธรรมชาติ มีอานุภาพ
และพลังในตัว ปBองกันคุณไสย เมตตา
มหานิยมและเป5นสิริมงคลแก�ผู�มีไว�บูชา” 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ"ชุมชนท�องถิ่นจังหวัดแพร� (ผู�รับผิดชอบ ผู�ช�วยศาสตราจารย" ดร.ภาศิริ  เขตปRยรัตน") 
ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 

1. วิสาหกิจชุมชนบ�านวังกลาง 
เลขที่ 124/1 หมู� 16 ตําบลแม�พุง 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!แปรรูปจากล�วย  
(กล�วยหอมผง) 

ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนาสูตรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ!
กล�วยหอมผงชงพร�อมดื่มเพื่อสุขภาพ 
-ผลิตภัณฑ!เสริม Prebiotic สะดวก 
ในการรับประทาน พกพาง�าย และมี
ข�อมูลคุณค�าทางโภชนาการต�อ  
1 หน�วยบริโภค 
- มี Shelf life มากกว�า 6 เดือน 
สามารถส�งออกต�างประเทศได� 

2. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ถนอมอาหาร 
เลขที่ 75/2 หมู� 4 ตําบลปLาสัก 
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร� 

ขนมปลาส�มแท�งอบกรอบ ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนาสูตรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ!
อาหารคบเคี้ยวจากเนื้อปลาส�ม 
- ผลิตภัณฑ!เสริม Prebiotic สะดวก
ในการรับประทาน พกพาง�าย และมี
ข�อมูลคุณค�าทางโภชนาการต�อ  
1 หน�วยบริโภค 
- มี Shelf life มากกว�า 6 เดือน 
สามารถส�งออกต�างประเทศได� 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
3. วิสาหกิจชุมชนน้ําพริกตรา 
แม�ศรีนวล 
เลขที่ 102 หมู� 6 หมู�บ�านเพะโรง
สูบ ตําบลเด�นชัย อําเภอเด�นชัย 
จังหวัดแพร� 
 

น้ําพริกหนุ�มอบแห�ง ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ!น้ําพริก
หนุ�มกึ่งสําเร็จรูป 
- เป5นผลิตภัณฑ!น้ําพริกหนุ�มอบแห�ง 
สามารถคืนรูปได�โดยการเติมน้ําร�อน
หรือนําเข�าเตาอบไมโครเวฟสะดวก 
ในการรับประทานและพกพาง�าย 
- มี Shelf life มากกว�า 6 เดือน 
สามารถส�งออกต�างประเทศได� 

4. วิสาหกิจกลุ�มผ�าม�อฮ�อม 
เขียนเทียน  
เลขที่ 400/493 หมู� 9  
ตําบลนาจักร อําเภอเมือง  
จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!ม�อฮ�อมเขียนเทียน ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนาลวดลายให�มีความทันสมัย 
- ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ!ให�มีรูปร�าง 
รูปทรงที่เหมาะสม 
- ใช�วัตถุดิบใหม�ที่แตกต�างจากเดิม 

5. วิสาหกิจชุมชนกลุ�มทอผ�ายกลาย
บ�านต�นห�า  
บ�านต�นห�า ตําบลปLาแมต  
อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!ผ�าทอยกลาย ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนาลวดลายให�มีความทันสมัย 
- ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ!ให�มีรูปร�าง 
รูปทรงที่เหมาะสม 
- ใช�วัตถุดิบใหม�ที่แตกต�างจากเดิม 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
6. วิสาหกิจชุมชนวังชิ้นพนาไพร 
ตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!จากฟqกข�าว พัฒนาและปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิตภัณฑ! 

- พัฒนาและปรับปรุงสูตร และ
กระบวนการผลิต 

7. กลุ�มแปรรูปผลิตภัณฑ!สมุนไพร 
ตําบลแม�พุง อําเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!จากหม�อน พัฒนาและปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิตภัณฑ! 

- พัฒนาและปรับปรุงสูตร และ
กระบวนการผลิต 

8. กลุ�มสัมมาชีพชุมชน 
บ�านดงเจริญ  
บ�านดงเจริญ ตําบลแม�หล�าย 
อําเภอเมือง  จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!หมูกระจก พัฒนาและปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิตภัณฑ! 

- พัฒนาและปรับปรุงสูตร และ
กระบวนการผลิต 

9. กลุ�มน้ําพริกน้ําย�อย 
ตําบลไทรย�อย  อําเภอเด�นชัย 
จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!น้ําพริกน้ําย�อย พัฒนาและปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิตภัณฑ! 

- พัฒนาและปรับปรุงสูตร และ
กระบวนการผลิต 

10. กลุ�มศูนย!การเรียนรู�ผลิตภัณฑ!
ผ�าทอกระเหรี่ยงครบวงจร 
ตําบลแม�เกิ๋ง  อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!ผ�าทอกระเหรี่ยง พัฒนาและปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิตภัณฑ! 

- พัฒนาและปรับปรุงสูตร และ
กระบวนการผลิต 



46 

 

 

ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
11. วิสาหกิจชุมชนบ�าน 
แม�ลานเหนือ 
บ�านแม�ลานเหนือ ตําบลห�วยอ�อ 
อําเภอลอง  จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!ผ�าทอ พัฒนาและปรับปรุงสูตรและ
กระบวนการผลิตภัณฑ! 

- พัฒนาและปรับปรุงสูตร และ
กระบวนการผลิต 

12. กลุ�มแม�บ�านเกษตรกร 
บ�านเหล�าเหนือ 
บ�านเหล�าเหนือ ตําบลบ�านกวาง 
อําเภอสูงเม�น  จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!น้ําพริกลาบ การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ผลิต - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่การผลิต 

13. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนข�าวกล�อง
อินทรีย!บ�านนาไผ� 
บ�านนาไผ� ตําบลห�วยอ�อ  
อําเภอลอง  จังหวัดแพร� 

ชาใบข�าว การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ผลิต - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่การผลิต 

14. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนแม�ลัว 
ออร!แกนิค 
บ�านแม�ลัว  ตําบลปLาแดง  
อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 

ชาเจียวกู�หลาน การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ผลิต - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่การผลิต 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
15. กลุ�มผลิตภัณฑ!เฟอร! นิเจอร! 
จากรากไม�ตอไม� 
บ�านปางวุ�น  ตําบลสรอย 
อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร� 

ผลิตภัณฑ!เฟอร!นิเจอร! 
จากรากไม�ตอไม� 

การพัฒนาช�องทางการตลาดและ
ผลิตภัณฑ!ชุมชนสู�ระดับสากล 

-พัฒนาช�องทางการตลาดและ
ผลิตภัณฑ!ชุมชนสู�ระดับสากล 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ"ชุมชนท�องถิ่นจังหวัดน�าน (ผู�รับผิดชอบ ผู�ช�วยศาสตราจารย"สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ) 
ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 

1. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา 
เลขที่ 138 หมู� 4 ตําบลน้ําเกี๋ยน 
อําเภอภูเพียง จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางจาก 
มะไฟจีน 

ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนาผลิตภัณฑ!มะไฟจีนเป5น
เครื่องสําอาง เช�น น้ําตบ และพัฒนา
เพื่อให�ได�รับเครื่องหมาย อย. และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ!ให�มีความทันสมัย 

2. กลุ�มน�านแอ็ปข�าวเพ�น 
เลขที่ 50 หมู� 8 บ�านดอนสวรรค! 
ตําบลผาสิงห! อําเภอเมือง  
จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!จักสาน ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนารูปแบบให�ได�รูปแบบใหม�ตาม
แนวโน�มการออกแบบปN  2021 
- ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ!ให�มี
รูปร�าง รูปทรงแบบใหม�ที่เหมาะสม 
กับลูกค�า 

3. กลุ�มประภัสสรผ�าทอ 
เลขที่ 33 หมู� 8 ตําบลส�าน 
อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!จากผ�าทอ ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนารูปแบบให�ได�รูปแบบใหม� 
ตามแนวโน�มการออกแบบปN  2021 

4. กลุ�มผ�าทอไทลื้อสีธรรมชาติ 
บ�านดอนมูล 
เลขที่ 62 หมู� 2 ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!ผ�าทอไทลื้อธรรมชาติ ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ!ให�มี
รูปร�าง รูปทรงแบบใหม�ที่เหมาะสม 
กับลูกค�า 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
5. กลุ�มน�านมอลต! 
หมู� 4 ตําบลกลางเวียง 
อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!จากมอลต! ผลิตภัณฑ!สู�สากล หรือผลิตภัณฑ! 
พรีเมี่ยม 

- พัฒนารูปแบบให�ได�รูปแบบใหม� 
ตามแนวโน�มการออกแบบปN  2021 
 

6. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนกลุ�มผ�าทอ
บ�านซาวหลวง 
เลขที่ 166 หมู�  5 บ�านซาวหลวง 
ตําบลบ�อสวก อําเภอเมือง  
จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!ผ�าทอน้ําไหล พัฒนาผลิตภัณฑ!ต�นแบบเสื้อผ�าสําเร็จรูป - พัฒนารูปแบบให�ได�รูปแบบใหม� 
ตามแนวโน�มการแบบปN 2021 

7. กลุ�มจักสานไม�ไผ�บ�านปqวชัย 
เลขที่ 197 หมู� 7 บ�านปqวชัย  
ตําบลฝายแก�ว  อําเภอภูเพียง 
จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!กระติ๊บข�าว พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต พัฒนารูปแบบให�ได�รูปแบบใหม� 
ตามแนวโน�มการแบบปN 2021 

8. กลุ�มมะขามแช�อิ่ม 
เลขที่ 25/1 หมู� 6 บ�านปLาต�าง 
ตําบลบ�านฟBา  อําเภอบ�านหลวง 
จังหวัดน�าน 

มะขามแช�อิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ!และพัฒนา 
บรรจุภัณฑ! 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
9. กลุ�มน้ําพริกข�ามะแขว�นวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย!น�าน 
เลขที่ 120 หมู� 9 ตําบลอวน 
อําเภอปqว จังหวัดน�าน 

น้ําพริกมะแขว�น พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 

10. กลุ�มกาแฟคั่วมือน้ํามวบ 
เลขที่ 166 หมู� 8  ตําบลน้ํามวบ 
อําเภอเวียงสา  จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!จากกาแฟ พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 

11. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สาหร�ายไกบ�านหนองบัว 
เลขที่  106 หมู� 5 ตําบลปLาคม 
อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน 

สาหร�ายไกกรอบ พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 

12. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตร
แนวใหม�นันทบุรี 
เลขที่ 289 หมู� 7 ตําบลริม อําเภอ
ท�าวังผา จังหวัดน�าน 

ธัญพืชแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 
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ชื่อกลุ�ม ชื่อผลิตภัณฑ" รูปแบบในการพัฒนา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ" 
13. กลุ�มแปรรูปลูกชิด 
เลขที่ 120 หมู� 4 บ�านพี้เหนือ  
ตําบลพี้เหนือ อําเภอบ�วนหลวง 
จังหวัดน�าน 

ลูกชิดเชื่อม พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 

14. ผลิตภัณฑ!แปรรูปน้ําผึ้งเขียว
สมบัติฟาร!ม 
เลขที่ 75 หมู� 3 ตําบลชัยสถาน 
อําเภอเมือง  จังหวัดน�าน 

ผลิตภัณฑ!น้ําผึ้ง พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต - พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 

15. ผลิตภัณฑ!แปรรูปแหนม 
กลุ�มแปรรูปแหนมบ�านท�าค้ํา 
เลขที่ 44 หมู� 1 ตําบลริม  
อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน 

แหนม พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ!และกระบวนการ
ผลิต 
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เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ 
 

รายชื่อเครือข�ายความร�วมมือด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค"หรือนวัตกรรมระหว�างสถาบันอุดมศึกษา องค"กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ"  ประจําป1การศึกษา 2563 

ประเภทเครือข�าย 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร�างสรรค"/นวัตกรรม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งปม. รายชื่อเครือข�ายความร�วมมือ สถาบัน 
อุดมศึกษา 

ภาครัฐ ภาค 
เอกชน 

การนําไปใช�
ประโยชน" 

1. ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท�องถิ่น 
จังหวัดอุตรดิตถ! 

2563-2564 700,000 กลุ�มวิสาหกิจชุมชน และผู�ประกอบการใน
จังหวัดอุตรดิตถ! 

  � การพัฒนา
ผลิตภัณฑ! 

2. ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท�องถิ่น 
จังหวัดแพร� 

2563-2564 700,000 กลุ�มวิสาหกิจชุมชน และผู�ประกอบการใน
จังหวัดแพร� 

  ���� การพัฒนา
ผลิตภัณฑ! 

3. ชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!ชุมชนท�องถิ่น 
จังหวัดน�าน 

2563-2564 700,000 กลุ�มวิสาหกิจชุมชน และผู�ประกอบการใน
จังหวัดน�าน 

  ���� การพัฒนา
ผลิตภัณฑ! 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ!เด็กที่มีความต�องการ
พิเศษโดยใช�กิจกรรมศิลปะบําบัดเพื่อส�งเสริม
รายได�ในองค!กรสาธารณะประโยชน!บ�านตะวันยิ้ม
จังหวัดอุตรดิตถ! 

2563-2564 150,000 องค!กรสาธารณะประโยชน!บ�านตะวันยิ้ม
จังหวัดอุตรดิตถ! 

  ���� การพัฒนา
ผลิตภัณฑ!และ
ส�งเสริมพัฒนาเด็ก
ที่มีความต�องการ
พิเศษ 

5. การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาและส�งเสริม
ผลิตภัณฑ!อัตลักษณ!ของจังหวัดอุตรดิตถ!สู�เชิง
พาณิชย!: กรณีศึกษาลางสาดและกาแฟ ในระบบ
วนเกษตร 

2563 91,656 องค!การบริหารส�วนตําบล 
บ�านด�านนาขาม  
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ! 

 ����  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ! 
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ประเภทเครือข�าย  
ที่ 

 
ชื่อโครงการวิจัย/งาน 

 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งปม. 

 
รายชื่อเครือข�ายความร�วมมือ สถาบัน 

อุดมศึกษา 
ภาครัฐ ภาค 

เอกชน 

 

การนําไปใช� 
ประโยชน" 

6. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสังคโลกบ�านเกาะ
น�อยเพื่อต�อยอดภมูิปqญญาท�องถิ่นให�เกิด
ประโยชน!เชิงเศรษฐกิจ ตําบลหนองอ�อ 
อําเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

2563 15,000 องค!การบริหารส�วนตําบลหนองอ�อ 
อําเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 �  การพัฒนา
ผลิตภณัฑ! 

7. การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชั่นดแูลผู�สูงอายุ
ในภาวะความจําเสื่อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

2563 12,000 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ�านโคก 
จังหวัดอุตรดติถ! 

 �  การบริการ
ประชาชน 

นวัตกรรม        
8. แผนที่ระบุตําแหน�งโซนสัตว! 2563  สวนสัตว!เชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�   � การใช�บริการลูกค�า 
9. โปรแกรมประยุกต! Automatic Mouse And 

Keyboard เพื่อการจัดการฐานข�อมูลลูกค�า 
2563 - บริษัท โทรคมนาคมแห�งชาติ จํากัด 

(มหาชน) จังหวัดอุตรดติถ! 
  ���� พนักงานนําไปใช�

ภายในหน�วยงาน 
10. แอพพลิเคชั่นให�ข�อมูลเคหะสถานธนาคาร

ออมสิน Pink House 
2563 - ธนาคารออมสินสาขาลับแล 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ! 
 ����  การใช�บริการลูกค�า 

11. True Computer Stock Management 
System 

2563 - บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)สํานักงานใหญ� กรุงเทพฯ 

  ���� การใช�บริการลูกค�า 

12. BAAC INSURANCE SERVICE 
DEVELOPMENT ANIMATION 

2563 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ!
การเกษตร สาขาวังสสีูบ จังหวัดด
อุตรดิตถ! 

 ����  การใช�บริการลูกค�า 

 

. 
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ประเภทเครือข�าย  
ที่ 

 
ชื่อโครงการวิจัย/งาน 

 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

 
งปม. 

 
รายชื่อเครือข�ายความร�วมมือ สถาบัน 

อุดมศึกษา 
ภาครัฐ ภาค 

เอกชน 

 

การนําไปใช� 
ประโยชน" 

13. GSB service data through the virtual 
world : GSB ข�อมูลบริการผ�านโลกเสมือน
จริง 

2563 - ธนาคารออมสิน  สาขาอุตรดิตถ!  ����  การใช�บริการลูกค�า 

14. บริการแบบ Realtime ด�วย Royal 
Phala@LineOffcial Account  

2563 - โรงแรมรอยัล พลา คลิฟบีช รีสอร!ท
แอนด!สปา จังหวัดระยอง 

  ���� การใช�บริการลูกค�า 

15. Service Step by Step 2563 - สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง 

 ����  การใช�บริการ
ประชาชน 

16. การประชาสัมพันธ!เพื่อการส�งเสรมิผลติภณัฑ! 2563 - ธนาคารออมสิน สาขาลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ! 

 ����  การใช�บริการลูกค�า 

17. พลังพลเมืองอาสา 2563 - มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)   ���� การใช�บริการ
ประชาชน 

18. PEA  Customer Document Screening 
System 

2563  การไฟฟBาส�วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ! 

  ���� การใช�บริการลูกค�า 

19. SHEETS REVIEW AND REVISE LOGISTICS 
SERVICE 

2563  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส! จํากัด 
(หน�วยงานสัตหีบ) จังหวัดชลบุร ี

  ���� การใช�บริการลูกค�า 

20. Timestamp Camera  
กล�องบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

2563  ห�างหุ�นส�วนจํากัด บีเคเค  
แอคเซสเซอรี่ จังหวัดพิษณโุลก 

  ���� การใช�บริการลูกค�า 

 



55 

 

 
    ผลงานดีเดน 
    ของคณะวิทยาการจัดการ  
    ในป 2564 
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   ผลงานนักศึกษาท่ีมีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม ปการศึกษา 2563……. 
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การสงเสริมและการพัฒนา 
                 นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

โครงการการเพิ่มชองทางการตลาดดวย Affiliate Marketing  
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โครงการ “นักสื่อสารสรางสรรค รูเทาทันสื่อดิจิทัล” 
(Content Creator & Media Information and Digital Literacy) 
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การบริการวิชาการ 

 
โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสูอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ดวยกระบวนการอาสาประชารัฐ (B๑๐) : 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โดยใชกิจกรรม
ศิลปะบําบัดเพือ่สงเสริมรายไดในองคกรสาธารณะประโยชนบานตะวันย้ิม 
จังหวัดอุตรดิตถ………………………. 
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โครงการการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของกลุมสัมมาชีพ  
และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนํ้าพ้ี อําเภอทองแสนขัน   

จังหวัดอุตรดิตถ 

******************** 
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            โครงการพัฒนาศักยภาพแกเกษตรกรดานชีวภาพและชุมชน              
         ทองเท่ียวนันทนาการพรอมดวยมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพื่อ   
         ยกระดับคุณภาพชีวิต 
         (Potential Development for the Quality of Life)  
         ตําบลแมยางรอง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
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ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน  

ระดับมหาวทิยาลัย ปการศึกษา 2563 

 
  
 
 
 
 
 

� รางวัลชนะเลิศ ประเภท poster presentation ดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร  
และการจัดการ  

� ผลงานของ นายณัฐวัฒน กําเงิน นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรับ
รางวัลชนะเลิศในชื่อผลงาน “ ระบบการจัดการสตอกคอมพิวเตอรของทรู
คอรปเปอเรชั่น “ จากสถานการณประกอบการ บริษัททรู คอรปเปอรเราชั่น 
จํากัด (มหาชน) โดยมีอาจารย ดร. จักรพันธ ศรีสวัสดิ์ และ อาจารย เพ่ิมศักดิ์ 
พันธแตง อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร เปนอาจารยที่ปรึกษา  

� รางวัลรองชนะเลิศ ประเภท Oral  presentation ดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ 
การจัดการ  

� ผลงานของ นายปราโมทย แกวมา และ นางสาวอรุญวดี ออนคง ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศในชื่อผลงาน “แอพพลิเคชั่นใหขอมูลเคหะสถานธนาคาออมสิน Pink 
house”  จากสถานประกอบการณ ธนาคารออมสิน สาขาลับแล โดยมี 
อาจารยสิทธิพร พรอุดมทรัพย  อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร เปน
อาจารยที่ปรึกษา   
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�  รางวัลชมเชย ดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ  

� 1. ผลงานของ นางสาวฐิติพร รุงเรือง และ นายณัฐชัย ย้ิมเย้ือน  ไดรับรางวัล
ชมเชยในชื่อผลงาน “การประชาสัมพันธเพ่ือการสงเสริมผลิตภัณฑทางการ
ตลาดของธนาคารออมสิน  จากสถานประกอบการณ ธนาคารออมสิน สาขา
ลับแล โดยมี อาจารยชนิกานต อัชวนันท และ อาจารยกมลวรรณ มั่งคั่ง  
อาจารยประจําสาขาการตลาด เปนอาจารยที่ปรึกษา  

� 2. ผลงานของ นางสางฐาปนีย เขียวปด, นางสาวธันยชนก ฉายพุดชา และ นาย
นรากร อํ่ากร่ิม  ไดรับรางวัลชมเชยในชื่อผลงาน” โปรแกรมประยุกต 
Automatic Mouse And Keyboard เพ่ือการจัดฐานขอมูลลูกคา จากสถาน
ประกอบการณ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) อุตรดิตถ โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารย ศรีไพร สกุลพันธ และ อาจารย ดร. กัลยรัตน คําพรม 
อาจารยสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนอาจารยที่ปรึกษา  

3. ผลงานของ นายสรรเพชญ เกษสุดาภรณศักดิ์  ไดรับรางวัลชมเชยในชื่อผลงาน” พลัง
พลเมืองอาสา” จากสถานประกอบการ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) โดยมี อาจารย 
ดร.รดี ธนารักษ และ อาจารย ดร. ธนเทพ สุดแสง อาจารยประจําสาขานิเทศศาสตร เปน
อาจารยที่ปรึกษา 

 
� อาจารยที่ปรึกษาโครงงานสหกิจดีเดน ประจําป 2564   

� อาจารย ดร.รดี ธนารักษ , อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง และ อาจารยจัก
ภพ พานิช  จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเครือขายอุดมศึกษา 
ภาคเหนือตอนลาง ป พ.ศ. 2562  

� ประเภทรางวัล :  Poster presentation  นักศึกษาสหกิจที่มีโครงการ/ผลงาน 
ดีเดน ปฏิบัติงานดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ  

� อาจารย ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์ .อาจารย ดร. สุภัญชลี อนไชยะ ,อาจารยวัชรา
ภรณ อารีรัตนศักดิ์ และ อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน จากรางวัลรองชนะเลิศ 

 
 
 

�  ระดับเครือขายอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนลาง ป พ.ศ. 2561  

� ประเภทรางวัล :  Oral presentation โครงการ/ผลงาน ดีเดน ปฏิบัติงานดาน 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการจัดการ ระดับเครือขาย  
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� ชื่อผลงาน : การบริการขอมูลผาน E-book 3D (3in1) : ผาน Good Thing 
Happen ( Information Service via E-book 3D (3in1)  

   
 
 

         รางวัลบุคลากรดีเดน 
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