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 รายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจำปี  2556 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้รวบรวมผลการดำเนินงานของ

หน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ที่แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาตาม

ประเด็นกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ให้บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของ

แผนกลยุทธ์ เช่น มีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

ชาติและนานาชาติ มีการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง สามารถชี้นำและช่วย

เหลือชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการชี้นำนักศึกษาและบุคลากรให้

มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ในปี 2558  

ในนามของคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันเสริมสร้าง

คุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้เป็นไปที่

ประจักษ์แก่สาธารณะต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมใช้ชื่อว่าคณะ

วิชาวิทยาการจัดการ เปิดการเรียน การสอนโปรแกรมวิชาสหกรณ์ ต่อมา เปลี่ยนเป็น

วิชาเอกสหกรณ์ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์   

 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ประกาศ

ในพระราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วิทยาลัยครูลำปางเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ

ลำปาง” คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ”   

มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารอาลัมภางค์ และ ในปี พ.ศ.2546 ย้ายสำนักงาน

คณะวิทยาการจัดการจากอาคารอาลัมภางค์ มาอยู่ที่อาคารเรียนที่ 36 

 วันที ่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.2547” ได้มีผลบังคับใช้   ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางได้รับการยกฐานะเป็น 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” (Lampang Rajabhat University) ในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการ

ต้องพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพันธกิจตามมาตรา 8 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการตลาด    

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (MBA.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยมีส่วนราชการ คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ทำ

หน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 ศาสตร์การจัดการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น  

 ผู้นำพลังปัญญาแห่งท้องถิ่น บนพื้นฐานศาสตร์ด้านการจัดการ 

ประวัติ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดพันธกิจให้สอดรับกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ที่คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบ 

 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ Faculty of Management Science                                                         

 3. กระจายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาการจัดการรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่ผู ้ด้อยโอกาส และให้บริการทางวิชาการ  

  แก่สังคม 

 4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   

  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการจัดการ 

 6. พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการคณะให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

 

 คณะวิทยาการจัดการได้กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาจำแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 

 1. นโยบายเร่งด่วน 

  1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 

  1.2 ส่งเสริมและเร่งดัดให้มีนักวิจัยเพิ ่มขึ ้น ให้นักวิจัยจัดทำวิจัยสถาบันและวิจัยเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่   

และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

  1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพแก่คณะวิทยาการจัดการ 

  1.4 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องกาของตลาดแรงงานและสังคม 

 

 

 

 -  M Management บริหารจัดการอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 

 - G Goodness    ยึดมั่นในความดีงามต่อสังคม 

 - T Trust  ตระหนักในความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีม 

 - S Spirit  พฤติกรรมจิตอาสาและยอมรับในกฏกติกาต่อสังคม 

 บัณฑิตจิตอาสา 

 บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม 

พันธกิจ

นโยบาย

ค่านิยมหลัก 

อัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
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 2. นโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์ 

  2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 

  2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีการรับรองเพิ่มขึ้น 

  2.3 สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการขอผลงานทางวิชาการ 

  2.4 เร่งรัดให้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน การสอน ฝึกอบรมวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

ให้กับอาจารย์ 

  2.5 บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน 

  3.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาดแรงงาน 

  3.2 ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานที่ทำ 

 

 4. นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการของนักศึกษา 

  4.1 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษา และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน

สถาบันการศึกษา 

  4.2 จัดให้มีโครงการช่วยเหลือด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 

  4.3 ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน้นพลังความ

คิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีสื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 

  4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานระดับชาติในด้านต่างๆ 

  4.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น 

 

 5. นโยบายในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

  5.1 ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปอันทันสมัย มีรูปแบบที่เหมาะกับบริบทของคณะและสามารถเชื่อมโยง

กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะ 

  5.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ เป็นฐานข้อมูลเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับฐานข้อมูลสารสนเทศ  ด้านการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

  5.3 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย 

เป็นต้น 

  5.4 ประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ตั้งเป้าหมายไว้ ได้แก่ ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ความถูกต้อง

แม่นยำของข้อมูล ความทันสมัยของข้อมูล และความสะดวกในการใช้งาน 

  5.5 จัดให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนอย่างครบถ้วน 

  5.6 สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลในการค้นคว้าและให้บริการด้านวิชาการแก่อาจารย์และนักศึกษา 

 

 6. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  6.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรม ที่ดีงามของ

ไทยแก่นิสิต นักศึกษา ทุกระดับช้ันปี การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมให้ผสมผสานและควบคูไ่ปกับวิถีการทำงานของกลุ่ม บุคลากรในคณะ 

  6.2 ส่งเสริมเผยแพร่นโยบายและแผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  6.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และ

บริการวิชาการ 
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 7. นโยบายด้านวิจัย 

  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำวิจัยและนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ   

และศิลปวัฒนธรรม 

  7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้นำในการทำวิจัยหรือสร้างเครือข่ายวิจัย  

  7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร 

  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก 

 

  8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการสู่สังคม 

  8.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 

  8.2 มุ่งเน้นการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนและชุมชน โดยพิจารณาความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ 

  8.3 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ การบริการวิชาการสู่การวิจัย การเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรม 

 

 9. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ 

  9.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  9.2 มีโครงการองคืกรและโครงสร้างการบริหารงานที่กระชับเหมหาะสมกับสถานการณ์ 

  9.3 มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานที่ชัดเจนในทุกตำแหน่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

  9.4 มีระบบการได้มาซึ่งบุคลากรที่ยุติธรรมและเปิดเผย 

  9.5 ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรให้เหมาะสมภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  9.6 พัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านวิชาการสูงขึ้น 

และพัฒนาบุคลากรสายบริการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานด้านบริการ 

  9.7 มีการควบคุมคุณภาพและประเมินผลงานของบุคลากรทุกระดับอย่างยุติธรรมและเปิดเผย 

  9.8 ปรับกระบวนการบริการงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและความพึงพอใจ  

ของบุคลากรและ นักศึกษา 

  9.9 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในประเด็นต่อไปนี้ 

   9.9.1 ในด้านการเสนอความคิดเห็น 

   9.9.2 ในด้านการร่วมตัดสินใจ 

   9.9.3 ในด้านการดำเนินงาน 

   9.9.4 ในด้านร่วมรับประโยชน์ 

   9.9.5 ในด้านร่วมติดตามผลการดำเนินงาน 

   9.9.6 สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการสื่อสารสองทางทุกระบบ 

 

 10. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

  10.1 แสวงหาทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน 

  10.2 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  10.3 ปรับกระบวนการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้เป็นเครื่องมือการบริหาร งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.4 ให้มีการสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านงบประมาณและการเงิน 
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 11. นโยบายด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

  11.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ประชาคม  

ในคณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

  11.2 สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินสำหรับการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ

แนวทางของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานด้านการสอน และหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ภายในคณะวิทยาการจัดการ 

  11.3 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมมีระบบบริหารความเสี่ยงต่างๆ ภายใน

คณะวิทยาการจัดการโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะในการดำเนิน

งานด้านประกันคุณภาพ การศึกษาและการนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงาน  

 

 

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 

 1. การพัฒนาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

มาตรฐาน 9 องค์ประกอบของ สกอ. ,มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน ,มาตรฐานตามมุมมองการบริหารจัดการ 4 ด้าน 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และ ก.พ.ร. 

 2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) โดยใช้ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน 9 องค์ประกอบ ของ สกอ. ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายนอกของสมศ. และตัวชี้วัดตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร 

 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)โดยการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับสาขาวิชาเพื่อรับการประเมินจาก

คณะกรรมการภายใน จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ เพื่อรับการประเมินจากบุคคลภายนอกจากต้นสังกัด และรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. 

 

 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. คณะวิทยาการจัดการกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. มีแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 3. มีคู่มือประกันคุณภาพและคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระดับคณะ  

 5. กำหนดตัวชี้วัดร่วมของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดสำคัญ  

 6. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 7. ผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบกำกับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล  

 

 เป้าหมายการพัฒนา 

 คณะวิทยาการจัดการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 67 คน เป็นปริญญาเอก 

ร้อยละ 6 และมีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 12  มีบุคลากรสนับสนุน จำนวน 20 คน อาจารย์ ร้อยละ 80 ทำวิจัย  มีงานวิจัยที่มี

คุณภาพปีละ 50  เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 30 เรื่อง และมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์จำนวน 15 เรื่อง 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทต่อคน  
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ตราสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์ 

สีของสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

 เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพาให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงนำทางไปสู่การค้นพบ 

และการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 

สีฟ้า แทนค่า ท้องทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ขนาดใหญ่และไม่มีวันหมดหรือสูญสลาย รอคอย

การสำรวจ, การแสวงหา และการไขว่คว้าอยู่เสมอ 

สีขาว แทนค่า คุณธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวทั้งกายและใจให้เกิดความบริสุทธิ์ 

12
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ผศ.ดร.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 

อ.นุสรา	แสงอร่าม	

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

ผศ.กาญจนา	คุมา	

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อ.	จารุวรรณ	ลิมป์ไพบูลย์	

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

นางประภา	ไชยมงคล	

หัวหน้าสำนักงานคณบดี



จากซ้ายไปขวา
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อ.ดร.เครือวัลย์	วงษ์ไพบูลย์	

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

 

อ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา	

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ

 

อ.บัณฑิต		บุษบา			

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 

ผศ.พิรภพ	จันทร์แสนตอ	

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อ.วัลลภ	สิงหราช 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร



อ.อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์




จากซ้ายไปขวา
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 ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2556  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง มีงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ จำนวนเงินทั ้งสิ ้น 

7,081,600  บาท  จำแนกได้ดังนี้ 

 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ

ประเภท จำนวนเงิน

เงินงบแผ่นดิน 4,208,900

เงินรายได้ 2,872,700

รวม 7,081,600

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน

งบดำเนินงาน 6,151,600

งบลงทุน 930,000

รวม 7,081,600
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 จำแนกตามผลิต 

 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต จำนวนเงิน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 5,391,600

ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,100,000

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 490,000

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 100,000

รวม 7,081,600

หมวดรายจ่าย จำนวนเงิน

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4,263,600

การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ 100,000

การบริการทางวิชาการ 1,100,000

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 490,000

การบริหารจัดการ 1,128,000

รวม 7,081,600
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จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร 

บุคลากร

ประเภทบุคลากร
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อ รวม
ที่สังกัด มาช่วยราชการ

สายผู้สอน

   ข้าราชการ 19 - 1 20

   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 44 - 8 52

สายสนับสนุน

   ข้าราชการ  1 - -  1

   พนักงานราชการ  1 - -  1

   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 10 - - 10

รวมทั้งหมด 75 - 9 84
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 จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน

สายผู้สอน สายสนับสนุน

รวม

ข้า
รา

ชก
าร

พน
ง.

รา
ชก

าร

พน
ง.

 ม
.ส

าย
วิช

าก
าร

ข้า
รา

ชก
าร

พน
ง.

รา
ชก

าร

พน
ง.

ม.
สา

ยส
นับ

สน
ุน

สาขาวิชาการจัดการ 4 -  7 - - - 11

สาขาวิชาการบัญชี 3 -  9 - - - 12

สาขาวิชาการตลาด 2 -  5 - - -  7

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3 -  2 - - -  5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 - 12 - - - 13

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 -  5 - - -  7

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3 -  4 - - -  7

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - -  5 - - -  5

(M.B.A.) และ (Ph.D)  2 -  3 - - -  5

สำนักงานคณบดี - - - 1 1 10 12

รวมทั้งหมด 20 - 52 1 1 10 84
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 จำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงานและวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน
สายผู้สอน สายสนับสนุน

รวมต่ำกว่า 
ป.ตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

ตำกว่า 
ป.ตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

สาขาวิชาการจัดการ - -  8 3 - - - - 11

สาขาวิชาการบัญชี - - 10 2 - - - - 12

สาขาวิชาการตลาด - -  7 - - - - -  7

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - -  5 - - - - -  5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 13 - - - - - 13

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว - -  6 1 - - - -  7

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - -  6 1 - - - -  7

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - -  4 1 - - - -  5

(M.B.A.) และ (Ph.D)  - - - 5 - - - -  5

สำนักงานคณบดี - - - - - 12 - - 12

รวมทั้งหมด - - 59 13 - 12 - - 84
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 บุคลากรสายผู้สอน  จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ 

 ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 

หน่วยงาน
ตำแหน่ง

รวม
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการ 11 - - - 11

สาขาวิชาการบัญชี  9 3 - - 12

สาขาวิชาการตลาด  7 - - -  7

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  5 - - -  5

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 1 1 - 13

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  7 - - -  7

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  4 2 1 -  7

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  5 - - -  5

(M.B.A.) และ (Ph.D)   3 1 1 -  5

รวมทั้งหมด 62 7 3 - 72

ชื่อ - สกุล สังกัดหน่วยงาน ตำแหน่งขณะเกษียณ

อาจารย์ฐานุษา  สายสวาสดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป อาจารย์

ทรัพยากรสารสนเทศ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนห้อง จำนวนเครื่อง

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 140

2 ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 20

7 ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 1 30

8 ห้องสมุด 1 2

9 ห้องสืบค้นด้านงานวิจัย 1 3

รวม 9 195
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ห้องประชุม 

ลำดับที่ ห้องบริการ / จุดบริการคอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่อง

1 ห้องประชุมธัญกร           1

2 ห้องประชุมธรรมสรณ์      1

3 ห้องประชุมธัญญมัย        1

4 ห้องประชุมธันยรัตน์       1

รวม 4

 บัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร   

สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์   

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

ในปี 2556 คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

 

 การรับนักศึกษา 
 คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,121 คน แยกระดับ ปริญญาตรี 2,011 คน   

เป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,702 คน มี 9 สาขา นักศึกษาสาขาวิชาการนิเทศศาสตร์ จำนวน 193 คน สาขาวิชาอุตสาหกรรม  

ท่องเที่ยว จำนวน 72 คน สาขาวิชาการตลาด จำนวน 169 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 286 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จำนวน 362 คน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 217 คน และสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 403 คน  นักศึกษา ภาค กศ.บป. 

จำนวน 309 คน ระดับบัณฑิตศึกษา แยกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 80 คน ปริญญาเอกจำนวน 30 คน 

 

 

 หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

การจัดการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวนหลักสูตร จำนวนโปรแกรมวิชา

ปริญญาตรี 3 7

ปริญญาโท 1 1

ปริญญาเอก 1 1

รวม 5 9
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 จำนวนนักศึกษา 

  ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาการจัดการมีจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ จำแนกตามสาขา และระดับการศึกษา 

จำนวนนักศึกษาใหม่ จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ประเภทนักศึกษา

สาขาวิชา

รวมนิเทศ
ศาสตร์

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

การ
จัดการ

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การตลาด บัญชี

ภาคปกติ 193 72 286 217 362 169 403 1,702

   - กศ.บป. 264 25 289

   - กศ.บป.ลำพูน 20 20

ปริญญาโท 80 80

ปริญญาเอก 30 30

รวม 193 72 680 217 387 169 403 2,121

ประเภทนักศึกษา

สาขาวิชา

รวมนิเทศ
ศาสตร์

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

การ
จัดการ

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การตลาด บัญชี

ภาคปกติ 84 117 92 153 80 233 759

   - กศ.บป. 68 68

ปริญญาโท 20 20

ปริญญาเอก 7 7

รวม 84 212 92 153 80 233 854

สาขา อนุปริญญา
ปริญญาตรี

รวม
4 ปี 3 ปี 2 ปี

นิเทศศาสตร์ 193 193

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 72 72

การจัดการ 286 286

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 193 24 217

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 362 362

การตลาด 169 169

บัญชี 403 403

รวม 1,678 24 1,702
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จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภท และสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

รวมนิเทศ
ศาสตร์

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

การ
จัดการ

การจัดการ
ธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

การตลาด บัญชี

ปริญญาตรี

ภาคปกติ 26 13 105 42 150 66 116 518

   - กศ.บป. - - 66 - 18 - 25 109

   - กศ.บป.ลำพูน - - 28 - - - 1 29

ปริญญาโท - - 30 - - - - 30

รวม 26 13 229 42 168 66 142 686

ระดับการศึกษา จำนวน รวม

ปริญญาตรี

ภาคปกติ 518 518

  -  กศ.บป.ลำปาง 109 109

  -  กศ.บป.ลำพูน 29 29

ปริญญาโท 30 30

รวม 686 686
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บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

หน่วยงาน ทำงานตรงสาขา ไม่ตรงสาขา รวม
ร้อยละของ

การทำงานตรงสาขา

สาขาวิชาการจัดการ 78 55 133 28.85

สาขาวิชาการตลาด 34 14 48 10.41

สาขาวิชาการบัญชี 78 38 116 25.16

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 58 73 131 28.42

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 9 5 14 3.04

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7 2 9 1.95

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 8 2 10 2.17

รวม 272 189 461 100

 จากผลการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2554-2555 พบว่า บัณฑิต  

มีงานทำแล้ว  364 คน คิดเป็นร้อยละ 62.01 และบัณฑิตที่ได้งานทำตรงสาขา แสดงได้ตามตาราง ดังนี้ 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
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การพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตโดยกำหนดอัตลักษณ์   

คือ บัณฑิตจิตอาสา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณ

ธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา คือ บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม และส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่

ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการ จิตอาสา วจก...ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการออกค่ายอาสา

นิเทศศาสตร์ เป็นต้น จากการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ส่งผลให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีศักยภาพสูงสุด รวมถึงได้ส่งนักศึกษา

เข้าร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกจนได้รับการยอมรับและยกย่องจากหน่วยงานในระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการมีผลการ

ดำเนินงานในการผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่สังกัด/

ผู้รับผิดชอบ

1
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

งานประกันคุณภาพ

2 โครงการศึกษาดูงาน ด้านการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

4 โครงการอบรมวิชาชีพบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

5 โครงการสัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์-วิชาชีพ นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ และวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9 โครงการสนับสนุนการเดินทางตามเส้นทางบังคับของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

11 โครงการศึกษาดูงานด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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 กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่สังกัด/

ผู้รับผิดชอบ

12 โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาด และด้านธุรกิจนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

13 โครงการ IBM Fair ครั้งที่ 2 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

14 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคปกติและ กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

15 โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

16 โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาด และด้านธุรกิจนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด

17 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด

18 โครงการ Marketing Weapons สาขาวิชาการตลาด

19 โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20
โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี TA CPA CPD ให้กับผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา 
และผู้สนใจภายนอก

สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3 โครงการส่งเสริมประเพณีตานก๋วยสลาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4 โครงการรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ฝ่ายกิจการนักศึกษา

5 โครงการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต แบบล้านนา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

6 โครงการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ ทางศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่สังกัด

1. โครงการพัฒนาผู้นำมัคคุเทศก์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่องานบริการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ “ปั้นดินให้เป็นดาว” สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4 โครงการบ่มเพาะนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5 โครงการบ่มเพาะนักการตลาด สาขาวิชาการตลาด

6 โครงการปัจฉิมนิเทศ สืบชะตา นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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 กิจกรรมด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 

 กิจกรรมด้านกีฬา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม” สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

2 โครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3 โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4
โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

5 โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6. โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7 โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน วจก. ฝ่ายกิจการนักศึกษา

การจัดบริการแก่นักศึกษา

 คณะวิทยาการจัดการมีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 

1 มีการจัดการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ  

นักศึกษาได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา มุมศึกษาค้นคว้า/  

ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการจัดการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน มุมนันทนาการ มุมพักผ่อน ห้องอาหาร และจัดบริการให้คำ

ปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตารางการนัดพบนักศึกษา แบบบันทึก  

การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ตาราง Office Hours ของอาจารย์ ที่สำคัญคณะ  

มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ www.mgts-lpru.ac.th   

บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสถานีวิทยุ 105.50 MH 
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ผลงานของนักศึกษา

ลำดับ ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล

1

น.ส.ศิรินาถ   บุญมี
นายชุมพล    ธนพินทิยาภรณ์
นายพรพัฒน์  คำปลิว
นายไกรพล    จันทร์ละออ 
และคณะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น 
หัวข้อ“รักปลอดภัย...ในวัยสดใส”

กรมอนามัย

2

น.ส.อัจฉาพรรณ  ยาดีเลิศ
น.ส.หนึ่งฤทัย      ม่วงสอน
น.ส.กาญจนา      พุทธวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
มิวสิควิดีโอเพลง “จิ๊ดใจ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
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 จัดขึ ้นในวันที ่ 9 มิถ ุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจเกี่ยว

กับกฎ ระเบียบ  วินัยและระบบการบริหารจัดการของสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ

และปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา เกิดความรักความ

สามัคคีกันในหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  
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 จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2556 

ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ชั ้น 8 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วัตถุประสงค์

เพื ่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู ่วิชาชีพ และ

แนะนำทางเลือกในการศึกษาต่อหรือการทำงานให้กับ  

นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา  

ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพ

อย ่ า งม ี จ ร รยาบรรณและพร ้ อมท ี ่ จ ะ ร ั บ ใช ้ ส ั งคมต ่ อ ไป   

และเพื ่อส ืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ ่น  

ภาคเหนือ นำไปสู่ขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จ

การศึกษา  
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 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ลานหน้าคณะวิทยาการ

จ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง ว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อเสร ิมสน ับสน ุน  

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  กีฬาไทยพื้นบ้านเพื่อเป็นการสืบสาน สืบทอด ศิลปะ

กีฬาไทยพื้นบ้าน ให้คงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม  

อันดีงาม 
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 จัดขึ ้นในวันที ่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั ้น 1   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ และแนะนำทางเลือกในการศึกษาต่อหรือการ

ทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อกระตุ้นให้นัก

ศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบ

อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป  
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 จัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม

โอฬารโรจน์  ชั้น 1 อาคาร 38 วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

และเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

และส่งเสริมให้นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและคณะครุ

ศาสตร์มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตประจำวัน 

ให้เด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม  ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและ

เยาวชนให้มีความรักสามัคคีมีคุณธรรมจริยธรรม อย่างมีความ

สุขในชีวิต  
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 จ ัดขึ ้นในว ันท ี ่ 27 กรกฎาคม 2556   

ณ ห้องธัญกร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนา

ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มทักษะส่งเสริม

สนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะวิทยาการจัดการให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและ

ครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและสามารถนำความรู้  

ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ให้แก่ตนเองและครอบครัว  
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   จัดขึ้นในวันที ่ 10 กรกฎาคม 

2556 ณ ห้องธัญกร ชั ้น 1 อาคาร 36   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง  
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 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป นำนักศึกษาไปศึกษา  

ดูงาน มีวัตถุประสงค์ เพื ่อส่งเสริมความรู ้ทางด้านธุรกิจแก่  

นักศึกษาและส่งเสร ิมให้น ักศึกษาได้ร ับประสบการณ์  

ด้านธุรกิจจากการศึกษาดูงาน 
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ภารกิจด้านวิจัย

 คณะวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงมีกระบวนการในการส่งเสริมให้

บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิด

ชอบประสานกับคณะ และหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมการทำวิจัย การหาแหล่งทุน และการสร้างเครือข่ายการวิจัย ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเงินราย

ได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ รวมทั้งมีกองทุนอุดหนุนการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย และมีการเผย

แพร่ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ  

 คณะวิทยาการจัดการ มีการสนับสนุนทุนวิจัยตามศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองตัวชี้วัดด้านการวิจัยของคณะ

เป็นสำคัญ การดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกต่างๆก่อให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทำวิจัยของ

คณาจารย์เป็นอย่างมากส่งผลให้ทางคณะมีผลสัมฤทธิ์  ด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จด้านงานวิจัยที่สำคัญ 

ได้แก่ จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติในฐานข้อมูลสากล นอกจากนี้จำนวนโครงการวิจัย

และทุนวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินการวิจัยของคณะเป็นอย่างดี คณะวิทยาการ

จัดการมีผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ดังนี้ 

 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 

แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการวิจัย
จำนวนเงิน

(บาท)

1. ภายในมหาวิทยาลัย 39 1,458,750

2. ภายนอกมหาวิทยาลัย 8 365,560

รวม 47 1,824,310
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โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัย  

 คณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นจำนวนเงิน 1,458,750 บาท 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย
งบประมาณ

(บาท)

1. งบประมาณการวิจัยเพื่อขอรับบริการสำรวจด้านคุณภาพ
บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางและจังหวัดลำปาง
ปีงบประมาณ 2556

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 146,000

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นชุมชนประตูสู่ล้านนาของ
เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

อ.ฐิฏิกานต์    สุริยะสาร
ผศ.กาญจนา  คุมา

50,000

3. กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุม
ชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิง
บูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหลวงใต้ 
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผศ.กาญจนา  คุมา
อ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์
อ.พิชญา   เพิ่มไทย

50,000

4. การพัฒนาระบบคิดและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
การลดหนี้ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เชิงบูรณาการ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหลวงใต้ 
อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.สนธิญา  สุวรรณราช
อ.สุพรรณี   คำวาส

50,000

5. กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้าง
เครือข่ายในชุมชนบ้านหลวงใต้อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.สุธีรา   ทิพย์วิวัฒพจนา 50,000

6. การพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจชุมชนตามแนวพระราช
ดำริเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตขนมจีน

อ.อวัสดา  บินโซดาโอะ
ผศ.กาญจนา  คุมา

50,000

7. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บหมว
กบ้านทุ่งสุ่ม ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา 
อ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒพจนา
อ.อวัสดา  บินโซดาโอะ

50,000

8. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน 
โดยใช้แนวทางการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย และการออม 
เชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ของชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.สรัชนุช  บุญวุฒิ
อ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร

50,000

9. ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เชิงบูรณาการ : หลักฐานประจักษ์จากธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  
ผศ.กาญจนา  คุมา
อ.ดร.เคลือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์

50,000

10. ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการไทย

ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด
ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน
อ.บัณฑิต  บุษบา

50,000
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย
งบประมาณ

(บาท)

11. การพัฒนารูปแบบและระบบการจัดการสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการให้เข้า
สู่ระดับ 4 ถึง 5 ดาวกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
กุนเชียงเล่าฮั่วกี่ จังหวัดลำปาง

อ.ดร.อนุรักษ์   อาทิตย์กวิน 30,000

12. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะ
ของชุมชนบ้านแม่ปะดอยและบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ 
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ.อุษา   โบสถ์ทอง
อ.จิตรา  ลาวัลย์ชัยกุล
อ.สุพรรณี  คำวาส

50,000

13. แนวทางการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรณีศึกษา ตลาดทุ่งเกวียน 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ.อุษา    โบสถ์ทอง
อ.จิระประภา  คำราช
อ.มยุรี    พรหมเทพ

35,000

14. การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำบลนาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

อ.ดร.พอใจ   สิงหเนตร 35,000

15. การจัดการความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตำบลเมืองปาน  อำเมืองปาน  จังหวัดลำปาง

อ.ขจรศักดิ์   วงศ์วิราช
อ.ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน

48,750

16. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ.กนกอร   ศิริฐิติ 40,000

17. การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ.เกศณีย์  สัตตรัตนขจร
อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์
อ.อัจฉรา  สุขจิตต์

50,000

18. แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  
อ.เกศณีย์  สัตตรัตนขจร
อ.อัจฉรา  สุขจิตต์

50,000

19. กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ถอด อำดภอเถิน จังหวัดลำปาง

อ.ดร.เครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์ 50,000

20. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลำปาง

อ.นุสรา  แสงอร่าม
อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี
อ.วิจิตรา  แซ่ตั้ง

50,000

21. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงบูรณาการของชุมชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ.นุสรา  แสงอร่าม
อ.อวัสดา  บินโซดาโอะ
ผศ.กาญจนา  คุมา

50,000

22. การเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็นแปรรูป
อย่างยั่งยืนผ่านระบบพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง

อ.ชมัยพร  สืบสุโท 30,000
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย
งบประมาณ

(บาท)

23. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ 
อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

อ.สุคนทิพย์  สุภาจันทร์
ผศ.พิรภพ    จันทร์แสนตอ
อ.บัณฑิต     บุษบา
อ.พิมาย       วงค์ทา

40,000

24. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ 
อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง

ผศ.พิรภพ     จันทร์แสนตอ
อ.บัณฑิต      บุษบา
อ.สุคนทิพย์   สุภาจันทร์
อ.พิมาย       วงค์ทา

50,000

25. กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก อำเภอเถิน 
จังหวัดลำปาง

อ.เนตรดาว   โทธรัตน์
อ.ศรัณยา     สินพาณี
อ.สุพรรณี  คำวาส

50,000

26. การพัฒนาดัชนีบ่งชี้การประเมินมหาวิทยาลัย:กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน
อ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒพจนา
อ.ทิพยาภรณ์  ปัตถา

100,000

27. แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนทักษะ
วิชาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี 8,000

28. กระบวนการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เพื่องาน
นิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 8,000

29. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการสอนที่ใช้สื่อการสอน E-Book 
และการสอนแบบปกติ วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

อ.สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์ 8,000

18. แนวทางการค้นหารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับชุมชนบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.สยุมภู  อุนยะพันธ์  
อ.เกศณีย์  สัตตรัตนขจร
อ.อัจฉรา  สุขจิตต์

50,000

30. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 8,000

31. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน E-Book 
เรื่อง Socail Network

อ.ศรัณยา  สินพาณี 8,000

32. ศึกษาการใช้เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา รายวิชา 
กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจโรงแรม

อ.เกศณีย์  สัตตรัตนขจร 8,000

33. แนวทางการการศึกษาหัวข้อพิเศษทางการบัญชี 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด 8,000

34. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อการสอนวีดิโอ 
ประกอบการสอนวิชาองค์การและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับตลาดต่างประเทศ

อ.พิชญา  เพิ่มไทย 8,000

35. การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์วิชาเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์เบื้องต้น

อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ 8,000
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย
งบประมาณ

(บาท)

36. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวาทวิทยา 
ในการทำโครงการให้ความรู้

ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต 8,000

37. การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาด อ.พรนภา  บุญนำมา 8,000

38. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในกา
รเรียนของนักศึกษาจีนของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการสอน 
โดย การใช้สื่อช่วยสอน ในวิชาการวิจัยทางธุรกิจ

อ.วัลลภ  สิงหราช 8,000

39. การศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย
แนวคิด KOORPAI Model : กรณีศึกษา นักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียนที่ 
2/2555

อ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช 8,000

รวม 1,458,750

ลำดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้วิจัย
งบประมาณ

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

1. การเตรยีมความพรอ้มของเยาวชนเพือ่พฒันาสูก่ารเปน็
ผู้ประกอบการน้อยของจังหวัดลำปาง โครงการนำร่อง 
ตำบลปงยางคก 

อ.ดร.ณัฐชา  เพชรดากูล
อ.ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก
อ.สุธีรา   ทิพย์วิวัฒพจนา

99,500 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

2. การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : 
กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชน
ลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

อ.สุพรรณี   คำวาส
อ.กนกพร   เอกกะสินสกุล
อ.สยุมภู   อุนยะพันธ์
อ.พรนภา   บุญนำมา

100,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

3. “สืบฮีต แป๋งฮอย ผญาปัญยาไทลื้อ” กระบวนการ
สื่อสารในการสร้างความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒ
นธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และเครือข่ายเยาวชน ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

อ.อัจฉราภรณ์   
วรรณมะกอก
อ.ภาคภูมิ  พิชวงค์
รศ.สุวรรณี  โพธิศรี
อ.กิตติวัฒน์  กิติบุตร

99,560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

4. การส่งเสริมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลปงยางคก 
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 

อ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ 66,500 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง

รวม 365,560

โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัย  
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ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ

 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาการจัดการได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในรูปแบบการตีพิมพ์  

ในวารสารวิชาการนำเสนอในที่ประชุมสัมมนา และสื่ออื่นๆทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 23 เรื่อง ดังนี้ 

 

ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์

Relationship among Tour Resource 
Attributes and Tourists Expectation 
toward Service Satisfaction in Culture 
and Ecotourism Resource Visits

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 2013 2nd International 
Conference on Rural
Development and 
Entrepreneurship ICORE2013

2013

The effect of marketing focus, innovation 
and learning organization on the 
building of competitive advantages: 
empirical evidence from ISO 9000 
certified companies

อ.ดร.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน 
และคณะ

Journal of Strategic Markrting 2013

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความสำเร็จของระบบบัญชีสามมิติ

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน   
รศ.นันทะ  บุตรน้อย       
อ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา     
อ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ 

Journal of international 
Finance and Economics 
Volume B, Number 2,2013

2556

การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชุมชนของ หมู่บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร  
จ.ลำปาง

อ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for  
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

ระบบการจัดการต้นทุนสินค้า       
แบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์      
น้ำพริกกรอบสมุนไพร ผลิตโดย      
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง 
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร การประชุมวิชาการระดับชาติและนา
นาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์

Harmony Search Algorithm For  
Traveling Salesman Problem in Culture 
and Ego Tourism in Lampang  Province, 
Thailand

อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร วารสาร European Journal of 
Scientific Research Volume 
105 No 4  July, 2013  (Q2)

2013

Academic Achievement from Learning 
about Social Network via E-Book

อ.ศรัณยา  สินพาณี International Conference on 
Interdisciplinary Research 
and Development in ASEan 
Universities

2013

การลดต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมผลิตโดยกลุ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ.ศรัณยา  สินพาณี โครงการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการ 2013” 
จัดโดยเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม  
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมดุสิต 
ไอส์แลนด์  รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงราย

2013

การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบ
การใหม่ในการจัดตั้งโรงงานเซรามิกและ
แนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา  :  
กรณีศึกษาโรงงานอิงอรเซรามิกส์

อ.ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 
2556 “The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศเพื่อ
ค้นหา คุณลักษณะเฉพาะ และสร้าง
การรับรู้ด้านอัตลักษณ์  
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
จังหวัดลำปาง 

อ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

2556

ปัจจัยการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความ
ผูกพันขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง

ดร.สุเทพ ทองคำ วารสารการจัดการ ปี 6 
ฉบับที่ 2

2556
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์

การสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
โดยพิจารณากระบวนการทางการตลาด

อ.วิจิตรา  แซ่ตั้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุง
ระบบการบันทึกบัญชี ของกลุ่มทอผ้า
กี่กระตุกบ้านไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน  
อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

อ.อวัสดา  บินโซดาโอะ 
ผศ.กาญจนา  คุมา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด
แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดลำปาง 

อ.นุสรา  แสงอร่าม 
อ.วัลลภ  สิงหราช 
และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

รูปแบบการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการเชิงพาณิชย์กรณีศึกษา 
กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลไหล่หิน จังหวัดลำปาง

อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี 
และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์

อิทธิพลของการมีส่วนร่วม
ในงบประมาณการแบ่งปันข้อมู
ลความพึงพอใจในการทำงาน 
ต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

อ.สุพรรณี  คำวาส 
อ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

ผลกระทบของการเรียนรู้ทางการบัญชี 
ศักยภาพของนักบัญชี และผลการปฏิบัติงาน
ที่มีต่อความผูกพันในวิชาชีพ

ผศ.กาญจนา  คุมา การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำบัญ
ชีของกลุ่มอาชีพผลิตเครื่องใช้จากเศษครกหิน
เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจของชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

อ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเบเกอรี่ในเขต
เทศบาลนครลำปาง

อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร วันเดือนปี ที่ตีพิมพ์

กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
และคณะ

วารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2556

วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรวิสาหกิจชุมชน
ข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง

อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจำปี 2556 
“The Wisdom for 
Social Development : 
พลังปัญญาพัฒนาสังคม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556

2556

บทความวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียน
รายการนำเที่ยว ในรายวิชาการวางแผน
ท่องเที่ยวและการจัดรายการนำเที่ยว

อ.เกศณีย์  สัตตรัตนขจร การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ” 
2013 คณะวิทยาการจัดการ 
ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
วันที่ 11 มกราคม 2556 
ณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ 
รีสอร์ท จ.เชียงราย

2013

ระบบจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศด้วยขั้นตอน
วิธีอาณานิคมผึ้งเทียม

อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสา
รสนเทศ ครั้งที่ 9 ปี 2013 The 
Eight National 
Conference on Computing 
and Information 
Technology NCCIT13 
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 
ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2556
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 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ จำนวน 15 เรื่อง 

ลำดับที่ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ นักวิจัย หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

1 ระบบการจัดการต้นทุนสินค้าแบบ มีส่วนร่วมของ
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกรอบสมุนไพร ผลิตโดย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ 
อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง 
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

2 ระบบจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศด้วยขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม

อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร เทศบาลนครลำปาง

3 การลดต้นทุนสินค้าแบบมีส่วนร่วมของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมผลิตโดยกลุ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ. ศรัณยา  สินพาณี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทุ่งม่านเหนือ 
ต.บ้านเป้า  อ.เมือง จ.ลำปาง

4 Confirmatay factor analysis of successful internal 
quality assurance of Lampang Rajabhat 
University

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 
รศ.นันทะ  บุตรน้อย 
อ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ 
อ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

5 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการใหม่ในการ
จัดตั้งโรงงานเซรามิกและแนวทางการจัดการกับ
สภาพปัญหา : กรณีศึกษาโรงงานอิงอรเซรามิกส์

อ.ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน โรงงานอิงอรเซรามิกส์

6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงระบบ
การบันทึกบัญชี ของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไหล่หิน  
ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ.อวัสดา  บินโซดาโอะ 
ผศ.กาญจนา  คุมา

กลุ่มสตรีทอผ้า กี่กระตุก บ้านไหล่หิน 
ต.ไหล่หิน  อ.เกาะคา จ.ลำปาง

7 การจัดการความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดแบบ 
มีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลำปาง

อ.นุสรา  แสงอร่าม 
อ.วัลลภ  สิงหราช 
และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง

8 รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิง
พาณิชย์กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้า     
ตำบลไหล่หิน จังหวัดลำปาง

อ.วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี 
และนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลไหล่หิน จ.ลำปาง

9 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำบัญชี
ของกลุ่มอาชีพผลิตเครื่องใช้จากเศษครกหิน
เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจของชุมชนอย่าง       
มีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ-พอเพียง 
ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

อ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร กลุ่มอาชีพ ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง

10 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หอการค้าจังหวัดลำปาง 

อ.สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา สหกรณ์หอการค้า  จังหวัดลำปาง
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ลำดับที่ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ นักวิจัย หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

11 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเบเกอรี่ในเขตเทศบาล
นครลำปาง

อ.อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์ เทศบาลนครลำปาง

12 กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
เครือข่ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
และคณะ

โรงเรียนบ้านโป่งขวาก  ต.แม่สัน 
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

13 วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น 
จังหวัดลำปาง

อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลำปาง

14 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการจัดการ
วัฒนธรรมของชาวไทยลื้อบ้านกล้วยกลาง 
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ.ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก บ้านกล้วยกลาง ต.กล้วยแพะ 
อ.เมือง  จ.ลำปาง

15 ประสิทธิผลของการบริหารการเงินภาคประชาชน ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด สหกรณ์เครดิตยูเนียน กาศเมฆสามัคคี

การบริการวิชาการแก่สังคม
 ส ่วนใหญ่การให้บร ิการว ิชาการแก่ส ังคมของคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเป็นการให้บริการในรูปแบบการฝึกอบรมโดยผู้รับบริการ

ตั้งแต่ระดับ นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการพนักงานองค์กร

เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เช่น โครงการ Management Fair  

การอบรมความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี TA CPA CPD  ให้กับผู้จัดทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา   

และผู้สนใจภายนอก โครงการตลาดเชิงปฏิบัติการ (Practical Marketing) โครงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

โครงการค่ายอาสา “จิตอาสา... วจก.ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้ง 7 สาขาวิชา เป็นต้น และรูปแบบการ  

ให้บริการด้านการเป็นกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิทยากรบรรยาย การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

แก่บุคคลภายนอก เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะได้มีการให้บริการบริการวิชาการในรูปแบบ

โครงการต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็นกลยุทธ์การบริการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการการตลาดเชิงปฏิบัติการ 
(Practical Marketing) สำหรับบุคคลภายนอก

กลุ่มอาชีพและธุรกิจชุมชน สาขาวิชาการตลาด

2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

กลุ่มอาชีพและธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ

3. โครงการ Management Fair ครั้งที่ 6 นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เข้าร่วม

คณะวิทยาการจัดการ

4. โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

นักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5. โครงการบริการวิชาการ เรื่องประเทศไทยกับ
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลภายนอก

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา หลักสูตร ๒ 
(สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่รับบริการ

1. อ.วัลลภ  สิงหราช เป็นวิทยากรหัวข้อเร่ืองคุณภาพของสินค้า
ส่งออก การนำเข้าสินค้าเข้าสู่ตลาดสากล 
และธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2. ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน วิทยากรวิพากษ์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการ
เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง
ของโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง

3. อ.ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ

4. รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
รอบ 12 เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

บรรยายวิชาพฤติกรรมองค์การและเทคนิค
การบริหาร

ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 5

 คณะวิทยาการจัดการได้ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

เป็นกรรมการวิชาการ  วิชาชีพ และเป็น กรรมการวิทยานิพนธ์ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่รับบริการ

5. อ.เนตรดาว  โทธรัตน์  
อ.พิมาย  วงศ์ทา

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ด้วยการสร้างหนังสือ Electronic (E-book)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (เขต 35)
 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

6. อ.ดร.เครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์ โครงการ Lanna Handicraft Festival 
2013

หอการค้าจังหวัดลำปาง

7. อ.เกศณีย์  สัตตรัตนขจร พฤติกรรมจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

8. ผศ.จตุรภัทร  วงศ์สิริสถาพร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ
และสร้างเครือข่ายรายพื้นที่

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
จังหวัดลำปาง

 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล  

ข่าวสารที่ทันสมัย ด้านการเรียนรู้แหล่งเพิ่มเติม ฯลฯ ดังนี้ 

 1. เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ 

 2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะและของสาขาวิชา 

 3. สถานีวิทยุกระจายเสียง FM.105.50 MHZ 

 4. Facebook คณะวิทยาการจัดการ 

 5. Management Journal 

 คณะวิทยาการจัดการมีการสำรวจความต้องการชุมชน ได้แก่อำเภอเมือง 

อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม อำเภอเกาะคา อำเภอแม่เมาะ อำเภอเมือง

ปาน อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่พริก อำเภอวังเหนือ 

และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น โครงการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนกาศเมฆ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  

เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตลาดเชิงปฏิบัติการ” มีการทำสัญญา

ความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บ้านศรีหมวดเกล้า บ้านกาศเมฆ   

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในปะ 2556 คณะวิทยาการจัดการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

แหล่งให้บริการวิชาการ
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 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555 สาขา

วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการค่ายอาสาจิต

อาสา วจก. ร่วมรักษ์สิ ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี ่เหลี ่ยม  

(สาขาห้วยน้ำตื้น) ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยเป้า

หมายหลักคือการสร้างสนามวอลเล่ย์บอล ขนาด 20x10 เมตร จำนวน 1 

สนาม และทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศยังได้ร่วมกับทาง

คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมบำรุงแผงวงจรโซล่าเซลล์สาธารณะ เพื่อใช้ต่อกระแสไฟ

มายังโรงเรียนอีกด้วย 

 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555   

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา

ก า ร ร ะห ว ่ า ง คณะว ิ ท ย าก า ร จ ั ด ก า ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรม

วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการจัด Symposium ณ โรงแรมดุสิต 

ไอส์แลนด์ ร ีสอร ์ท จังหวัดเช ียงราย วันที ่ 11-12 

มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีศาสตราจารย์ อาคันตุกะ 

ดร.ปาร ิชาต ิ สถาปิตานนท์ มาให ้องค ์ความรู ้ด ้านงานว ิจ ัย  

ในการประชุมครั้งนี้ 

57



58

 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 

น. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน หัวหน้า

โครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ เลาลลิต 

อาจารย์ขจรศักดิ ์ วงวิราช   และอาจารย์อัจฉราภรณ์ 

วรรณมะกอก ทีมวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำปาง ได้จัดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชนผ่านกลไกการ

วิจัย เรื ่อง “ศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในการ

จัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ อำเภอ

ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง” ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านจำ 

ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อค้นหา

ศักยภาพของชุมชนแบบมีส่วนร่วมอีกทั ้งมีการจัดตั ้ง 

“สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ทิพย์ช้าง” เป็นกลุ่ม

แรกในปี พ.ศ.2555 
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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดงาน Management Fair   

ครั้งที่ 6 ขึ้นโดยมีหัวข้อการจัดงานคือ “สืบสานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน” 

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2556  
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 คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และได้มีการดำเนินงาน

ภารกิจด้านนี้ตลอดมา  โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์  เน้นการส่งเสริม 

ปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง 

ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด

1 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ ละครเวทีเพื่อทำนุศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

2 การจัดการความรู้ด้านบัญชีการเงินและบริหารธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ
เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ในการสืบทอดและอนุรักษ์ส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นพื้นบ้าน
ในท้องถิ่น (บูรณาการกับกิจการพัฒนานักศึกษาหรือการเรียนการสอน)

สาขาวิชาการบัญชี

3 โครงการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา   คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

5 โครงการส่งเสริมประเพณีตานก๋วยสลาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา

6 โครงการปัจฉิมนิเทศ สืบชะตานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

7 โครงการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และเทิดทูน พะมหากษัตริย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

8 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วจก. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
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 จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดกาศเฆม ตำบลชมพู 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมให้นักศึกษา  

ร่วมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความสามัคคี  

ในหมู่คณะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

ละแวกใกล้เคียงและบูรณาการงานด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน 
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 จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 36 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำสังคมทั้งภายในและภายนอก

ด้านทำนุบำรุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ที่สามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูแก่คณาจารย์ และผู้อาวุโส  

ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

ให้คงอยู่สืบไป 
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 แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาการจัดการ  

จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณหน้า

คณะวิทยาการจัดการ  
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 ในปีงบประมาณ 2556 คณะได้มีการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ นักศึกษา บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้นำนักศึกษา

และตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขา ซึ่งหลังจากการอบรมให้ความรู้นักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้ไปเขียนเสนอโครงการ และดำเนิน

การตามกระบวนการ PDCAและโครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกคณะวิทยาการจัดการ 

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556  โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนกระบวนการ PDCA ในงานกิจการนักศึกษา และแลกเปลี่ยน

กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีการประกวดโครงการด้านจิตอาสาดีเด่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

มหาวิทยาลัยภาคเหนือส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ผลการประกวด ชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชนะเลิศอันดับที่ 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และชนะเลิศอันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นอกจากนี้ทางคณะได้มีการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อจัดทำวิจัยทางด้านงานการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสำเร็จระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 จัดขึ้นในวันที่  25  เมษายน  2556  ณ  ลานวัฒนธรรม  

อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วัตถุประสงค์ เพื ่อช ี ้นำสังคมทั ้งภายในและภายนอกด้าน  

ทำนุบำรุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ที่สามารถส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้แสดงความ

เคารพ ความกตัญญูแก่คณาจารย์ และผู้อาวุโสในชุมชน 

อ ีกท ั ้ งย ั ง เป ็นการอน ุ ร ั กษ ์

ประเพณี ส ืบสานศ ิลป

วัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทยให้คงอยู่สืบไป 
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 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้ร ่วม

กำหนดเป ้าหมายการจ ัดการความรู ้ เพ ื ่อให ้สอดคล ้อง  

ก ับมหาว ิทยาล ัย โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อให ้คณาจารย ์  

คณะวิทยาการจัดการได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นการจัดการความรู้ที่กำหนด และนำความรู้  

ที ่ได้จากการจัดการความรู ้ที ่เป็นแนวปฏิบัติที ่ด ีมาประยุกต์ใช้ในการ  

ปฏิบัติงานจริง 
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 คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำทบทวนแผนกลยุทธ์

เพื ่อการพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติราชการ เพื ่อให้ได้   

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ของคณะ

ว ิทยาการจ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏลำปาง  

ที ่ เหมาะสมโดยทุกดภาคส่วนทั ้งผู ้ร ับบร ิการ  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการระดม

ความค ิดเห ็นและคณะว ิทยาการจ ัดการ 

สามารถนำวิส ัยทัศน์ฯ ไปกำหนดทิศทาง  

ในการปฏิบัติงานทั ้งในระดับสาขาและตัว

บุคลากรได้ 

 คณะวิทยาการ

จ ัดการ มหาว ิทยาล ัย

ราชภ ัฏลำปาง ได ้จ ัด

โครงการพัฒนาผู ้บร ิหาร

คณะว ิ ทยาการจ ั ดกา ร 

วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียน 

เรียนรู้กับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ว ิทยาเขตกำแพงแสน ด้านวิจ ัย ด้านนโยบาย   

ด้านประกันคุณภาพ ด้านประกันคุณภาพ และด้านบริหารจัดการ 

ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2555 
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ผลการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะปีการศึกษา 2555
 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555 นั้น ในภาพรวมได้คะแนน 4.66 โดยมีผลสรุปการดำเนินการ 

 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 73.39 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์

จำนวน  127 คนคิดเป ็นร ้อยละ 35.98 ผู ้ ใช ้บ ัณฑิตม ีความพึงพอใจระด ับมาก(4.41) น ักศ ึกษาปัจจ ุบ ันและศิษย ์ เก ่าท ี ่สำเร ็จ  

การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ

วัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติจำนวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 0.76 

 งานว ิจ ัยม ีเง ินสนับสนุนงานว ิจ ัยและงานสร ้างสรรค ์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 4,918,276.99 บาท   

คิดเป็น 84,797.87 บาทต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มีงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ท ี ่ต ีพ ิมพ์เผยแพร่ได้ร ับการจดทะเบียนทรัพย์ส ิน  

ทางปัญญา หรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั ้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติจำนวน 27 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 10.82   

การบริการวิชาการมีอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที ่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก

มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติจำนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 25.86 มีกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนประเทศชาติและนานาชาติจำนวน   

58  คน คิดเป็นร้อยละ 86.56 ต่ออาจารย์ประจำ มีผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบและแต่ละตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน / ปีการศึกษา

2554 2555

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  :  ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์ 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  :  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.16.1) 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  :  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) 4.55 4.56

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17)  5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  :  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  :  การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 2.25 2.33

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  :  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.78 2.99

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  :  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.64 1.62

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
                  (ใช้ผลประเมินของระดับมหาวิทยาลัย)

5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต                   5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  :  ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา                   5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  :  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1)                 3.76 3.67

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
                    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2)

4.42 4.43

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  :  ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  :  การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 2.25 2.33

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  :  ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์มาตรฐาน
คะแนน / ปีการศึกษา

2554 2555

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัยประจำ                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  :  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 3.03 1.68

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  :  การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
                  การสอนและการวิจัย (สมศ.8)                 

5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  :  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(สมศ.9)                 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  :  ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านการส่งเสริม
                  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 

5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  :  ผลการชี้นำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นด้านจิตสาธารณะ 
                  ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)                 

5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  :  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)  5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   :   ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   :   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   
                   (ใช้ผลการประเมินของระดับมหาวิทยาลัย)

5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   :  ระบบบริหารความเสี่ยง 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5   :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 4.60 4.46

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ใช้ผลการประเมินของระดับมหาวิทยาลัย) 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5.00 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2   :  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)                        
                    (สกอ. + สมศ.)

4.71 4.77

รวม 4.64 4.66



73

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

๑. รศ. ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 

  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

๒. รศ. นันทะ  บุตรน้อย ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

๓. ผศ. ดร.พรชนก  ทองลาด ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) 

  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 

๔. ผศ. ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย               นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) 

  M.A. (International  Communication)          

  ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

๕. รศ. สุวรรณี  โพธิศรี นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) 

  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ (การประชมสัมพันธ์) 

  ค.บ. (สุขศึกษา) 

๖. ผศ. เบญจวรรณ  เลาลลิต ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

๗. ผศ.ดร.จตุรภัทร  วงศ์สิริสถาพร บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 

  บธ.ม. (บัญชีการเงิน) 

  บธ.บ. (การบัญชี) 

๘.  อาจารย์ ดร.สุเทพ  ทองคำ D.M.S ( Management  Science) 

  ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

  ศศ.บ.  (รัฐศาสตร์) 

  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

๙.  ผศ. กาญจนา  คุมา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  บช.บ. (การบัญชี) 

๑๐. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์ Ed.D. (หลักสูตรและการสอน) 

  กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

  กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

๑๑. อาจารย์จิตรา  ลาวัลย์ชัยกุล พบ.ม. (พัฒนาเศรษฐกิจการเงิน) 

  บช.บ. (บัญชี) 

๑๒. อาจารย์จิระประภา  คำราช บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

๑๓. อาจารย์ประสิทธิ์  เพ็ชรแสนงาม บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

๑๔. อาจารย์ปริยนุช  ปัญญา บธ.ม. (การเงินธุรกิจ) 

  วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

   



74

๑๕. อาจารย์มยุรี  พรหมเทพ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

๑๖. อาจารย์วิจิตรา  แซ่ตั้ง บธ.ม. (การตลาด) 

  บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

  บธ.บ. (การจัดการ) 

๑๗. อาจารย์อวัสดา  บินโซดาโอะ กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) 

  บธ.บ. (การตลาด) 

๑๘. อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง ศษ.ม. (อาชีวศึกษา) 

                                   บธ.บ.  (ธุรกิจศึกษาการ เลขานุการ) 

๑๙. อาจารย์ปัณณทัต  กัลยา ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

๒๐. อาจารย์ประเสริฐ  ยังปากน้ำ ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์การเมือง) 

  ทษ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 

๒๑. ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ปร.ด. (การบัญชี) 

  M.Acc. (การบัญชี) 

  บธ.ม. (การจัดการ) 

  บธ.บ. (การบัญชี) 

๒๒. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) 

  บธ.ม. (การจัดการ) 

  บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) 

๒๓. อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน Ed.D. (Business  Teaching) 

  M.A.  (Business) 

  B.S.  (Business  Administration) 

๒๔. อาจารย์ ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก ปร.ด. (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน) 

  ป.วค. (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) 

  บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ) 

  ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป (การตลาด)) 

๒๕. อาจารย์ ดร.ศิรญา  จนาศักดิ์ ปร.ด.  (บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)) 

  บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ) 

  บธ.บ.  (การจัดการทั่วไป) 

๒๖. อาจารย์กนกอร  ศิริฐิติ ศศ.ม.  (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

  ศศ.บ.  (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

๒๗. อาจารย์จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 

  วท.บ.  (เทคโนโลยีการจัดการ) 

๒๘. อาจารย์ชิดชนก  วงศ์เครือ ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์) 

  วท.บ.  (ภูมิศาสตร์) 

๒๙. อาจารย์ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร บธ.ม. (การบัญชี) 

  บช.บ.  (การบัญชี) 

๓๐. อาจารย์เนตรดาว  โทธรัตน์  วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

  ศศ.บ.  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๓๑. อาจารย์ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกิตติ บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ) 

  บธ.บ.  (การตลาด) 
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๓๒. อาจารย์ ดร.พอใจ  สิงหเนตร ปร.ด.  (การบริหารการพัฒนา) 

  บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ) 

๓๓. อาจารย์ว่าที่ ร.ต.พิทูร  กาญจนพันธ์ วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

๓๔. อาจารย์สุขเกษม  ลางคุลเสน บช.ม.  (การบัญชี) 

  บธ.ม.  (การจัดการทั่วไป) 

  บธ.บ. (บัญชีการเงินและการธนาคาร) 

๓๕. อาจารย์สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์ วท.ม.  (สถิติประยุกต์) 

  วท.บ.  (สถิติ) 

๓๖.  อาจารย์สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา บช.ม.  (การบัญชี) 

  บธ.ม.  (การจัดการทั่วไป) 

  บธ.บ.  (การบัญชี) 

๓๗. อาจารย์สุพรรณี  คำวาส บช.ม.  (บัญชี) 

  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป(การบัญชี)) 

๓๘. อาจารย์นุสรา  แสงอร่าม บธ.ม.  (การตลาด) 

  บธ.บ.  (การตลาด) 

๓๙. อาจารย์ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ บช.ม. (การบัญชี) 

  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  บช.บ. (การบัญชี) 

๔๐. อาจารย์ปิยะ  วัตถพาณิชย์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 

  วท.บ. (ฟิสิกส์) 

๔๑. อาจารย์ณัฐวุฒิ  ปัญญา บธ.ม. (การตลาด) 

  บธ.บ. (การโรงแรมและท่องเที่ยว) 

๔๒. อาจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ ปร.ด.  (การบริหารการพัฒนาองค์การ) 

  บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 

๔๓. อาจารย์สรัญญา  บัลลงก์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 

๔๔. อาจารย์สุดจินดา  ปานคำ ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 

  นศ.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) 

๔๕. อาจารย์กนกพร  เอกกะสินสกุล ศศ.ม. (การสื่อสารศึกษา) 

  ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) 

๔๖. อาจารย์กรรณิการ์  สายเทพ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

  บธ.บ. (การบัญชี) 

๔๗. อาจารย์บัณฑิต  บุษบา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 

  ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) 

๔๘. อาจารย์ชมัยพร  กาญจนพันธ์ วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

  ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๔๙. อาจารย์พิมาย  วงค์ทา วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๕๐. อาจารย์อัจฉราภรณ์  วรรณมะกอก ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) 

  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
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๕๑. อาจารย์พรนภา  บุญนำมา บธ.ม. (การตลาด) 

  บธ.บ. (การตลาด) 

๕๒. อาจารย์สยุมภู  อุนยะพันธ์ ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

  ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)   

๕๓. อาจารย์อารยา  อริยา วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

  วท.ม. (เทคโลยีสารสนเทศ) 

  บธ.บ.  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๕๔. ผศ.  พิรภพ  จันทร์แสนตอ วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

  ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 

  วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

๕๕. อาจารย์กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

  ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

๕๖. อาจารย์วัลลภ  สิงหราช M.B.A. (International_Business Management) 

  วท.บ.  (สัตวศาสตร์) 

๕๗. อาจารย์ศรัณยา  สินพาณี วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 

  วท.ม. (การเงิน) 

  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

  บช.บ.  (การบัญชี) 

๕๘. อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  

  ศศ.บ.  (นิเทศศาสตร์) 

๕๙. อาจารย์อภิชาต  ตัณนิติศุภวงษ์ B.B.A  (Enterprise  Management) 

  ศศ.บ.  (ภาษาจีน) 

๖๐. อาจารย์วีรพร  สุพจน์ธรรมจารี บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ) 

  วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

  บธ.บ.  (การตลาด) 

๖๑. อาจารย์ ดร.ณัฐชา  เพชรดากูล บธ.ด.  (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

๖๒. อาจารย์ฐานันดร์  โต๊ะถม คอ.ม.  (ระบบไฟฟ้า) 

  คอบ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

๖๓. อาจารย์อัจฉรา  สุขจิตต์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

๖๔. อาจารย์เกศณีย์  สัตตรัตนขจร ศศ.ม.  (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 

๖๕.  อาจารย์ภาคภูมิ  พิชวงค์ ศศ.ม.  (นิเทศศาสตร์) 

  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) 

๖๖. อาจารย์กิติวัฒน์  กิติบุตร ศศ.ม. (การสื่อสารการศึกษา) 

  ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 

๖๗. อาจารย์สนธิญา  สุวรรณราช บช.บ.  (การบัญชี) 

  บธ.บ.  (การบัญชี) 

๖๘. อาจารย์สรัชนุช  บุญวุฒิ บช.ม.  (การบัญชี) 

  บธ.บ.  (การบัญชี) 

๖๙. อาจารย์พิชญา  เพิ่มไทย ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

๗๐. อาจารย์ทิพยาภรณ์  ปัตถา บช.ม. (การบัญชี) 

๗๑. อาจารย์ออมทอง  พัฒนพงษ์ วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 

๗๒. อาจารย์วนาพร  ศรียา บธ.ม. (การตลาด) 

๗๓. อาจารย์แดน  กุลรูป บช.ม. (การบัญชี) 

๗๔. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  พงษ์พันธุ์พัฒนะ ปร.ด. (การบัญชี) 
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